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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002612-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATA STEDILE DE MATOS (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ PACHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002612-60.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Advogado(s) do 

reclamante: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS REQUERIDO: 

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME e outros (2) 

Vistos. Nos termos do artigo 10 do CPC/15, antes de apreciar o pedido de 

suspensão contido no id 15231724, INTIME-SE a parte autora para 

justificar as razões do pleito de suspensão da ação, tendo em vista se 

tratar de pedido genérico e o § 4º do artigo 313 do CPC/15 prevê 

hipóteses diversas para o prazo da suspensão. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta-MT, 24 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000982-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

LEIZA DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000982-03.2017.8.11.0007. AUTOR(A): LEIZA 

DIAS DO NASCIMENTO RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Considerando que 

faltam duas prestações a serem quitadas, INTIME-SE a parte autora, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar no que entender de direito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se 

o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001016-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ADMILSON BASSETTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001016-12.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): ADMILSON BASSETTO Advogado(s) do reclamante: 

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA RÉU: AMAZONIA COMERCIO DE 

PAPEL LTDA - ME Vistos. Compulsando os autos, vejo que os títulos 

extrajudiciais, foram convertidos em título executivo judicial, em razão do 

não pagamento do débito pela parte devedora, bem como da não 

apresentação dos embargos monitórios previstos no artigo 702 do CPC/15 

(id 15246701), razão pela qual foi observada a regra do procedimento 

especial da ação monitória e determinada nova intimação da parte 

devedora como estabelece o § 2º do artigo 701 do CPC/15. Pois bem. 

Antes de apreciar o pedido de bacenjud (id 15246701), como não foi 

possível proceder à intimação da parte executada no endereço constante 

nos autos, pois o AR foi devolvido com o motivo “mudou-se” (id 

14393386), o ato de intimação da executada deve ser tentado no novo 

endereço fornecido pelo exequente. Assim, INTIME-SE a parte executada 

no endereço constante no id 15246701 –pág. 2, nos termos da decisão 

proferida no id 13389217. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 24 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000761-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELETICIA BRITO SILVA (AUTOR(A))

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 15494375; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do 

Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001557-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MICHAEL ZANELLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001557-74.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: RENATO 

MICHAEL ZANELLA Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela 

exequente, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, em 

face do (a) executado (a), igualmente qualificado (a). Antes do 

recebimento da inicial, a parte exequente pleiteou a extinção do feito, face 

ao pagamento da CDA. A parte exequente requereu a transferência dos 

valores depositados a título de honorários para a conta da procuradoria. É 

o relato do necessário. Fundamento e Decido. Tendo em vista o petitório 

retro, em razão do cumprimento da obrigação, imperiosa se faz a extinção 

da presente execução. Posto isso: 1. Recebo a inicial em todos os seus 

termos. 2. Haja vista o pedido de extinção, pelo pagamento da obrigação, 

julgo e declaro EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, II 

do Código de Processo Civil de 2015. 3. A exequente informou, no pedido 

de ID 13683811, que o executado efetuou o pagamento espontâneo dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, e requereu, o levantamento dos 

valores mediante expedição de alvará, informando a conta corrente para 

transferência (Banco Itaú, Agência 1354, C/C 00939-9, CPF/MF nº. 

337.733.828-47). Sendo assim, DEFIRO transferência da importância 

penhorada para a conta acima indicada, deixando de aplicar o disposto no 

artigo 1º, §1º do Provimento N. 68/2018 CNJ, tendo em vista que a parte 

executada sequer foi citada da presente ação. Sem custas ante a não 

citação do executado. Sem condenação em honorários. Após o trânsito 

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

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001739-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA LTDA. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001739-60.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MEDTRAUMA 

CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA. 

Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Estadual contra Medtrauma Centro Especializado em Ortopedia e 
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Traumatologia LTDA objetivando o recebimento de seu crédito. Entre um 

ato e outro a parte exequente requereu a extinção do feito, face ao 

cancelamento da CDA, na forma do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. É o 

relato do necessário. Decido. Estabelece o artigo 26 da Lei de Execuções 

Fiscais que: “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de 

Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será 

extinta, sem qualquer ônus para as partes”. Assim, imperiosa se faz a 

extinção da presente execução, sem ônus para ambas as partes, uma 

vez que, não tendo havido interposição de embargos, não é o caso de se 

aplicar a Súmula 153 do STJ. Ex positis, julgo EXTINTA a presente 

Execução movida pela Fazenda Pública Municipal, contra Medtrauma 

Centro Especializado em Ortopedia e Traumatologia LTDA, nos termos dos 

artigos 26 da Lei 6.830/80 c/c artigo 925, do Código de Processo Civil. 

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

cautelas de praxe. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ao ARQUIVO, com as baixas e cautelas necessárias. Sem custas. 

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001953-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO GOMES MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001953-51.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: RAIMUNDO 

GOMES MIRANDA Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela 

exequente, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, em 

face do (a) executado (a), igualmente qualificado (a). Antes do 

recebimento da inicial, a parte exequente pleiteou a extinção do feito, face 

ao pagamento da CDA. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista o petitório retro, em razão do cumprimento da obrigação, 

imperiosa se faz a extinção da presente execução. Posto isso: 1. Recebo 

a inicial em todos os seus termos. 2. Haja vista o pedido de extinção, pelo 

pagamento da obrigação, julgo e declaro EXTINTA a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil 2015. Sem custas 

ante a não citação do executado. Sem condenação em honorários. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

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

Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000772-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO NASSER SICUTO (ADVOGADO(A))

SANDRO JOAO DE SOUZA MACHADO (AUTOR(A))

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE ZAURA (RÉU)

ROBERTO CARLOS ZAURA (RÉU)

GUERINO ANTONIO ZAURA (RÉU)

ALCEU ANTONIO ZAURA (RÉU)

TEREZA APARECIDA ZAURA SALES (RÉU)

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

SALETE ANA ZAURA (RÉU)

DIRCEU PAULO ZAURA (RÉU)

joel quintella (ADVOGADO(A))

LUCIA ADRIANA ZAURA (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos embargos 

aclaratórios de ID 15515914; II) intimar a Parte Autora, ora embargada para 

manifestar-se ao teor do art. 1.023 § 2º do CPC, no prazo de 05(cinco) 

dias. ELIZABETE TIMOTIO DOS SANTOS 8345

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002770-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

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

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

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

Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições 

do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000098-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIECIR GOMES LISBOA (AUTOR(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Requerida, 

nos termos do processo acima indicado, para que proceda ao 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.360,00 (Um mil, 

trezentos e sessenta reais), mediante emissão de Guia de Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, 

apresentando comprovante de pagamento nos autos no prazo de 15 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003404-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM NOGUEIRA MAZZEI DE ALMEIDA PACHECO (ADVOGADO(A))

BRILHANTE COMERCIO DE CONFECCOES IBITINGA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE TAVARES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta 

reais e vinte e três centavos), mediante emissão de Guia de Custas Finais 

ou Remanescentes disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, 

apresentando comprovante de pagamento nos autos no prazo de 15 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000586-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

DORVALINO PEGORINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade das Contestações 

sob Id 15212436 (Banco Bradesco Financiamentos S/A) e 15526000 

(Bressan, Lamonatto & Cia Ltda); II) intimar a Parte Autora para 

manifestar-se, ao teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 348-97.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Gomes, Auro Gomes Gil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Batista da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do ofício juntado às fls. 125/127, bem como o deferimento do 

pedido pelo magistrado antecessor, na forma como se encontra os dados 

da pessoa a ser individualizada, não é póssível proceder.

Para o magistardo utilizar-se do sistema infojud, necesário que 

antecipadamente a parte interessada forneça o CPF para se ter acesso as 

informações cadastrais junto a receita federal. Não há possibilidade de 

realizar busca para encontrar CPF de pessoas, pelo contrário, o CPF é 

pressuposto e única forma de se ter acesso as informações.

Por outro lado, analisando os autos, fls. 12 e 34, verifico na certidão de 

óbito inconsistência quanto aos herdeiros, especificamente quanto ao 

suposto JOÃO BATISTA DA SILVA, tal pessoa não foi declarada como 

filho em referida certidão, bem como, foi o único a não prestar as 

informações necessárias ao deslinde do feito. No entanto, existe na 

certidão o nome JOÃO BARBOSA DA SILVA, como filho e herdeiro do de 

cujus.

 Pelas razões expostas, não foi possível realizar consulta ante a falta de 

dados corretos e suficientes.

Diante da incosistência encontrada, intime-se a inventarianete para que no 

prazo de 10 (dez) dias promova o andamento do feito com o 

esclarecmento adequado e requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5581 Nr: 328-68.1996.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNSS, TSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO e 

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5º, do 

CPC/15, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação em custas e honorários sucumbenciais.Proceda-se o 

levantamento de penhora/arresto, se houver, com as cautelas de 

praxe.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, IMEDIATAMENTE, 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 38442 Nr: 3919-23.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Luiz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 Vistos.

Ante a certidão de fls. 350/350v., acolho os pedidos da parte autora 

constantes às fls. 352/352v em seu inteiro teor.

 Cumpram-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52306 Nr: 4516-21.2007.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Milênio Cursos Rápidos - Supletivo 1º e 

2º Graus, Alessandro Brito da Silva, Carlos Alexandre de Souza, Marcelo 

Costa da Silva, Cobra - Colégio de Pós - Graduação e Extensão 

Universitário e Profissional Ltda, Colégio Joan Miró

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Gustavo Guilherme Costa Salazar - 

OAB:11519/MT, JOSÉ CARLOS PINTO SAMPAIO - OAB:73936/RJ, Julio 

César de Oliveira - OAB:rj 104931, Rogério Repiso Campanholo - 

OAB:OAB/SP 229.285

 Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 

a) CONDENAR solidariamente a Novo Milênio Cursos Rápidos – Supletivo 

1º e 2º Graus, Alessandro de Brito Silva, Marcelo Costa da Silva, Cobra – 

Colégio de Pós-Graduação e Extensão Universitária e Profissional Ltda., 

Carlos Alexandre de Souza e Colégio Joan Miró ao pagamento dos danos 

materiais e morais aos estudantes dos cursos promovidos pelas entidades 

com base no contrato ora em discussão; b) CONDENAR a Novo Milênio 

Cursos Rápidos – Supletivo 1º e 2º Graus e o Cobra – Colégio de 

Pós-Graduação e Extensão Universitária e Profissional Ltda. a "divulgar 

nos seus sites e em dois jornais de grande circulação no Estado de Mato 

Grosso, a existência da sentença de mérito, às suas expensas", mediante 

texto a ser apresentado na fase de cumprimento da sentença; c) 

CONDENAR o Novo Milênio Cursos Rápidos – Supletivo 1º e 2º Graus a: 

c.1) SE ABSTER de "publicar qualquer anúncio no qual se designe como 

instituição de ensino de qualquer modalidade, ou que oferece cursos de 

aproveitamento/supletivo, sem antes realizar o credenciamento, 

autorização e reconhecimento junto ao Conselho Estadual de Educação de 

Mato Grosso"; c.2) SUSPENDER atividades concernentes aos cursos de 

ensino fundamental e médio, "sem que haja o ato de credenciamento, 

autorização e reconhecimento junto ao Conselho Estadual de Educação de 

Mato Grosso".Fixo a indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil 

reais) por aluno matriculado nos cursos de ensino fundamental e médio 

mantidos pelas entidades rés com base no contrato ora em discussão, 

elevando-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso o certificado de 

conclusão e/ou diploma tenha sido ou venha a ser cancelado pelo 

Ministério da Educação ou pela Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136921 Nr: 1357-55.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Nunes Ferraz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS Moda em Couro (Anita Calçados)

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

OAB:4.136-A

 Vistos. Cuida-se de embargos declaratórios opostos por MS Moda em 

Couro Ltda. (Anita Calçados) em face de sentença proferida às fls. 84/86, 

sob a alegação de que a mencionada sentença foi errônea ao dispor 

quanto valores a título de danos morais. (...) Diante do exposto, RECEBO 

os embargos de declaração opostos para DAR-LHES PROVIMENTO e 

reconhecer a existência de erro material na sentença de fl. 84/86, razão 

pela qual, altero a fundamentação, bem como o dispositivo da sentença 

nos seguintes termos: (...) DISPOSITIVO Nos termos do art. 490 do 

CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte 

requerente, razão porque: 1) DECLARO INEXISTENTE os débitos 

discutidos nos autos. 2) CONDENO a parte requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do 

CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (junho de 

2015 – data de inclusão SPC/SERSA), bem como, a correção monetária 

com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a 

partir da prolação da sentença. 3) CONDENO, por fim, o requerido ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

ARBITRADOS esses em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, 

nos termos do § 2º do art. 85 e 86 ambos do CPC/2015. Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito proposto por Luzinete Nunes Ferraz Pereira 

contra a Ms Moda Em Couro (Anita Calçados), COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. 

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

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.”.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130111 Nr: 5195-40.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina da Silva Rampazo

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor das certidões de fls. 97 e 106, NOMEIO em 

substituição a Dra. Fernanda Sutilo Martins - CRM 8137 MT, como perita 

judicial, a qual deverá exercer o encargo independentemente de 

compromisso, nos termos do artigo 466 do CPC/15, consigno que a perícia 

deverá ser marcada em um dos horários e datas disponibilizados pela 

profissional, devendo à Secretaria da 1ª Vara proceder à INTIMAÇÃO dos 

interessados com tempo suficiente.

Por fim, mantenho inalteradas as demais determinações contidas nos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112579 Nr: 1156-34.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Rodrigues Pinheiro

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) PROVIDENCIE a Secretaria da Vara a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT.

 2) INTIME-SE o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 CPC/2015.

3) Impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e 

façam os autos CONCLUSOS.

4) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE.

5) Havendo resposta de pretensão de compensação pela entidade 

devedora, na forma do item anterior, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias. Após, venham-me CONCLUSOS para decisão a respeito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108448 Nr: 3890-89.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elkem Lima de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18880/O, BRUNO CARVALHO DE SOUSA - 

OAB:19.198/OAB.MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:OABMT 22.761

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115243 Nr: 3604-77.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edval Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirai Distribuidora de Veículos Ltda, Nissan do 

Brasil Automóveis Ltda

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - OAB:5759

 VISTOS.

Aguarde-se o retorno da Carta Precatória enviada à Comarca de Sinop-MT 

de Numeração Única: 5518-50.2017.811.0015 Código: 295231 Processo 

Nº: 0 / 2017, cuja audiência para oitiva das testemunhas foi designada 

para o dia 11/10/2018, conforme despacho do Juízo Deprecado, vejamos: 

“Despacho->Mero expediente Vistos, etc... Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a presente cópia de Mandado.Com o objetivo de 

inquirir a(s) testemunha(s) conforme deprecado, designo audiência para o 

dia 11/10/2018 às 15:00 horas. Advirto os advogados das partes quanto 

ao art. 455 do CPC, que dispõe que “cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”. Caso a 

testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º do 

CPC. Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Às providências.Cumpra-se.”

Com o retorno da Carta Precatória cumpra-se a determinação de fl. 203 V, 

(APÓS O RETORNO DA MISSIVA, VISTAS ÀS PARTES PARA SUAS 

ALEGAÇÕES FINAIS E CONCLUSOS PARA SENTENÇA.)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113587 Nr: 2099-51.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilia da Riva Sousa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para 

declarar a responsabilidade da requerida no presente caso, pela prática 

de ato ilícito ambiental, consistente em não adotar as medidas necessárias 

(limpeza, remoção de mato, lixo e entulho) para evitar a ocorrência de 

incêndio no imóvel urbano de sua propriedade. Em consequência, 

CONFIRMO a medida liminar e determino à requerida que, durante o período 

em que o imóvel urbano permanecer sob sua propriedade, realize a sua 

limpeza, devendo mantê-lo limpo, visando evitar novos incêndios. 

Determino ainda a averbação desta obrigação junto à matrícula do imóvel, 

inscrito sob a matrícula n. 21.441, Livro 2-DC, inscrito no CRI desta 

Comarca, cujos emolumentos deverão ser suportados pela requerida.Por 

fim, CONDENO a requerida à reparação do dano ambiental causado, 

arbitrado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mi reais), a ser atualizado com 

juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da 

citação, a ser recolhido em entidade a ser declinada pelo órgão 

ministerial.CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas e 

custas judiciais (art. 85 e 86 do CPC/15). Sem condenação em honorários 

de sucumbência por força constitucional (art. 128, § 5º, inciso II, alínea “a”, 

da CF/88).Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, 

observadas as formalidades legais e as normas da CNGC-MT.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37422 Nr: 3011-63.2005.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidergás Transporte, Comércio e Distribuidora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Gas Alta Floresta Ltda-ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Dreyer - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Vistos.INDEFIRO o pedido de reiteração de pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica formulado pela exequente Lidergás Transporte, 

Comércio e Distribuidora Ltda, no bojo da ação de execução de título 

judicial (fls. 153/154), pelos mesmos fundamentos das decisões de fls. 

76/77, 144 e 152/152v, tendo em vista que para a ocorrência da 

desconsideração da personalidade jurídica é imprescindível a 

demonstração de abuso de personalidade jurídica, seja por desvio de 

finalidade ou a confusão patrimonial (artigo 50 do C).Por se tratar de 

medida excepcional, o simples fato de inexistir bens de propriedade da 

empresa certos e determinados passíveis de penhora, não permite, por si 

só, o processamento da desconsideração da personalidade jurídica 

porque restringe o princípio da autonomia patrimonial que regem as 

sociedades empresarias. [...] Assim, como a parte exequente deixou de 

indicar bens certos e determinados da empresa executada passíveis de 

penhora, conforme determinado às fls. 152/152v, com fulcro no artigo 921, 

§ 1º, do CPC/15, SUSPENDO o processo pelo prazo de 01 (um) ano. 

Consigno que, fluído o prazo de que trata o § 1º do artigo 921 do CPC, sem 

manifestação da exequente, nos termos do § 4º da referida norma 

processual, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente, 

independentemente de nova conclusão. Decorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado, sem que a exequente encontre bens penhoráveis do 

devedor, desde já, independentemente de nova conclusão, determino o 

arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do artigo 921 do CPC. 

Encaminhe os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da 

prescrição intercorrente, INTIME-SE a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito, nos termos do artigo 921, 

§ 5º, do CPC/15.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 99246 Nr: 685-86.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Machado de Castro

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de destaque dos honorários contratuais no alvará 

judicial a ser expedido formulado pela parte exequente às fls. 154/155.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, vejo que na r. sentença proferida às fls. 153/153v, 

o pedido de destaque dos honorários contratuais foi indeferido com base 

no Ofício n. 01773/2018-CJF/OFI do Conselho da Justiça Federal, no 

entanto a orientação é de que o destaque não ocorrerá quando se tratar 

de requisição de RPV/Precatório, não dispondo quanto ao destaque da 

referida verba honorária no alvará judicial para o levantamento do valor.

O artigo 22, § 4º, do Estatuto de Advocacia estabelece que “Se o 

advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de 

expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve 

determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser 

recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Assim, 

como a parte exequente acostou o contrato de honorários às fls. 146, no 

qual ficou estipulado pelas partes o percentual de 40% a título da referida 

verba honorária, não vejo óbice ao deferimento do pleito.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de destaque dos honorários 

contratuais formulado às fls. 154 no percentual de 40% (quarenta por 

cento) do montante a ser recebido pela parte exequente, na forma 

estabelecida no contrato às fls. 146.

 Por fim, mantenho as demais determinações inalteradas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110346 Nr: 5914-90.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Brazoloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda, 

HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265/MT, Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 Diante do exposto:a) INDEFIRO os pedidos formulados na petição de fls. 

322/324, quais sejam, de suspensão da cobrança dos IPVAs de 2012 a 

2018, bem como de cancelamento do protesto por negativação de nome, 

pela inadequação da via eleita, conforme consignado no bojo desta 

decisão.b) Dando continuidade, CHAMO O FEITO A ORDEM para 

REVOGAR a decisão proferida às fls. 320/321 que recebeu o cumprimento 

de sentença em relação à TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS 

LTDA, tendo que vista que a obrigação foi integralmente satisfeita pelo 

depósito voluntário às fls. 223, e via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15, 

considerando que foi satisfeita a obrigação pelo pagamento.Sem custas e 

sem condenação em honorários.Em cumprimento ao artigo 1º do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ, INTIME-SE a parte contrária para, querendo, 

se manifestar, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), quanto ao 

levantamento do valor. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se.Após fluido o prazo de 02 (dois) dias úteis do esgotamento 

do prazo concedido para a manifestação da parte executada, conforme 

disposto no art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68/2018 do CNJ, o que deverá 

ser certificado, EXPEÇA-SE alvará judicial para o levantamento do dinheiro 

depositado espontaneamente às fls. 223, devendo a quantia ser 

transferida para a conta bancária indicada às fls. 311.Sem custas e sem 

condenação em honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, 

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

de praxe.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141174 Nr: 3611-98.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Lima da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Carolina Rosseto Sanches - OAB:19.142 

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

Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103946 Nr: 5699-51.2012.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oltamir José Dallazen, Cenilda Dallazan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gesmar Leão de Macedo, Antonia Rodrigues 

Domingos de Macedo, Vanderlei José Santi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilsa Monteiro Mota - 

OAB:16.401-0 / MT, Edelsio Souza Lélis - OAB:15.692-0 / MT, Elson 

Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iram Borges Moraes Rocha - 

OAB:32842/GO, Jeová Rodrigues Macedo - OAB:36614/GO

 Vistos.

Tendo em vista os documentos juntados pelos autores às fls. 300/302, 

OFICIE-SE o INTERMAT para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

apresente o estudo cadastral da área objeto da presente ação de 

usucapião, na forma do artigo 5º do Decreto Estadual n. 412/2011, bem 

como informe se a referida área não incide em área devoluta ou área 

pública do Estado de Mato Grosso.
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Instrua-se o ofício a cópia dos referidos documentos e com aqueles 

mencionados no segundo parágrafo do despacho de fls. 288.

Apresentada a resposta pelo INTERMAT, INTIME-SE a Fazenda Pública 

Estadual para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem as manifestações, certifique-se.

Deixo de conceder prazo para o requerido Gesmar se manifestar quanto 

aos documentos apresentados pelos autores, conforme requerido às fls. 

316/317 e 318/319, neste momento processual, pois tão logo aporte aos 

autos o estudo cadastral e a manifestação da Fazenda Pública Estadual, 

as partes terão a oportunidade de analisar todos os documentos, tendo 

em vista que o feito pende da realização do estudo pelo INTERMAT para o 

seu regular prosseguimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119699 Nr: 7268-19.2014.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Gérson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT, Orlando Junio Gonçalves de Moraes - OAB:20002/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 134/135, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de 

direito.

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

Cumpra-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003383-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003383-38.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): DOMINGOS ROSA DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

RAFAEL LEITE BARBOSA, EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO e outros Vistos. Trata-se de Obrigação de fazer c/c 

pedido de antecipação de tutela específica proposta por Domingos Rosa 

dos Santos contra o Estado de Mato Grosso e Município de Alta 

Floresta-MT, todos qualificados nos autos, objetivando, em suma, que os 

requeridos sejam compelidos a fornecerem imediatamente consulta de 

retorno com médico reumatologista Lúcio Yamaguchi, bem como o 

medicamento manipulado feito com codeína 30mg, meloxicam 10mg e 

famotidina 40mg, do qual necessita. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção 

de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT), 

encaminhando-se cópia da petição inicial e dos documentos que a 

instruem, solicitando parecer técnico sobre o pedido de tutela provisória 

de urgência, no prazo de 72h (setenta e duas horas), a fim de subsidiar a 

decisão a ser exarada de forma mais eficiente. 4) OFICIE-SE, ainda, o (a) 

Secretário (a) Municipal de Saúde de Alta Floresta-MT para prestar as 

informações sobre a consulta (retorno) com o médico reumatologista Lúcio 

Yamaguchi que supostamente teria que ter sido agendada desde o ano de 

2017, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser encaminhado cópia da 

inicial e dos documentos médicos acostados aos autos. 5) Aportando aos 

autos o parecer técnico, bem como a resposta do ofício, retornem-me os 

autos CONCLUSOS para análise do pedido de tutela de urgência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 24 de setembro de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002018-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

DOMINGOS DILMAR FREIRE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002018-80.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): DOMINGOS DILMAR FREIRE DE CARVALHO Advogado(s) do 

reclamante: CRISTHIANE BLASIUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s) do reclamado: 

FERNANDO CESAR ZANDONADI Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Domingos Dilmar Freire de 

Carvalho em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S.A., todos qualificados nos autos. Após o recebimento da ação e 

designada a perícia médica, aportou nos autos informação da profissional 

nomeada que o autor não compareceu ao local para ser submetido à 

perícia (id 12906039). Intimado para justificar o seu não comparecimento, 

sob pena de extinção do feito, o autor alegou que estava no Estado do 

Pará a trabalho, o que impossibilitou o seu retorno em tempo hábil para a 

realização da perícia agendada e requer a designação de nova data para 

a realização da prova pericial (id 13523897). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Acolho a justificativa 

apresentada pelo autor no id 13523897, e para tanto, DETERMINO a 

realização da prova pericial, devendo a perícia ser marcada em um dos 

horários e datas disponibilizados pela profissional nomeada, devendo à 

Secretaria da 1ª Vara proceder à INTIMAÇÃO dos interessados com 

tempo suficiente. Consigno que em caso de não comparecimento do autor 

na nova perícia, importará a extinção do feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. Por fim, mantenho 

inalteradas as demais determinações contidas nos autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 24 de setembro de 2018. 

Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000749-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITA DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000749-40.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Advogado(s) do reclamante: ALYSSON TOSIN EXECUTADO: JOSELITA DE 

SA Vistos. Considerando que as razões recursais foram apresentadas e 

que não houve a triangularização da relação processual, nos termos do 

artigo 1.010, § 3º, do CPC/15, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para apreciação do recurso interposto, com as 

homenagens deste Juízo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 24 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002285-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))
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EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMABEL-MT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOICE ALINE SCHMITT (ADVOGADO(A))

FERNANDA SACON DOS REIS (ADVOGADO(A))

ENIO SALTIEL (EXECUTADO)

ELTON DE OLIVEIRA MUNIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002285-52.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO ALVES MARCAL, HUGO ROGER 

DE SOUZA ALMEIDA, THAIZA SILVA BRITO EXECUTADO: IMABEL-MT 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME e outros (2) 

Advogado(s) do reclamado: JOICE ALINE SCHMITT, FERNANDA SACON 

DOS REIS Vistos. Trata-se de Execução por quantia certa fundada em 

título executivo extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte/MT em 

face de Imabel MT Industria e Comércio de Madeiras LTDA, Elton de 

Oliveira Muniz e Enio Saltiel todos qualificados nos autos. No id 15110934 

aportou aos autos, petição de Embargos à execução formulada pelo 

executado Enio Saltiel. Vieram-me os autos. É o sucinto relatório. Decido. 

O artigo 914, § 1º, do CPC15 dispõe que “os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas 

autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”. 

Pois bem. No caso dos autos, a parte embargante ao invés de distribuir 

por dependência a peça, por se tratar de ação autônoma, nos termos 

estabelecidos pela regra processual acima transcrita, protocolizou a 

mesma no bojo da presente ação executiva. Assim, em observância ao 

princípio da efetividade processual e considerando que a peça foi 

protocolizada tempestivamente, consoante certificação de id 15161956, a 

petição deve ser desentranhada dos autos e distribuída por dependência. 

Neste sentido, o TJMT decidiu: 1004183-87.2018.8.11.0000AGRAVANTE: 

ROSELI MIRIAM KLEIN AGRAVADO: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA 

EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO PARA 

AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA 

EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - 

POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO 

DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Se a petição 

dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no 

bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a 

pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, 

sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que 

melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em 

que garante o direito de defesa do executado. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). No entanto, caberá à parte 

embargante promover o recolhimento das custas iniciais e instruir a 

petição com os documentos pertinentes. Ante o exposto, DETERMINO o 

desentranhamento da petição contida no id 15110934, bem como dos 

documentos que a instruíram (id’s 15110943 e 15110949) e a AUTUAÇÃO 

da mesma em apartado, processando-a como Embargos à execução, com 

a intimação do embargante Enio Saltiel para promover o pagamento das 

custas iniciais e instruir a petição com os documentos necessários. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 24 de setembro de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003218-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

VALTER PAULINO MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

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

PAULINO MACHADO RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA Vistos. 

Trata-se de ação de anulação de ato de exoneração c/c anulação de 

processo administrativo c/c indenização por danos morais e materiais c/c 

pedido de tutela antecipada ajuizada por Valter Paulino Machado em 

desfavor da Prefeitura de Carlinda-MT, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Alega o autor que, por intermédio de concurso 

público tomou posse em 01/04/2000 como servidor do Município de 

Carlinda-MT, na função de motorista de ambulância no hospital municipal. 

Aduz que. foi citado para responder a uma Comissão Processante 

Permanente que investigava denúncias contra o autor por, supostamente, 

ter desempenhado sua função com condutas não condizentes com a 

postura de servidor público. Afirma que, o processo administrativo se 

originou de denúncias por parte de 02 (duas) usuárias do serviço público, 

uma deles teria sofrido assédio e outra fez reclamações em virtude de 

péssimas condutas durante as viagens. Segundo informa, uma das vítimas 

afirmou que um motorista, em tese, dirigia acima da velocidade permitida e 

a outra teria sofrido assédio por um motorista disponibilizado pela 

prefeitura municipal, sendo que, em declarações perante a comissão, 

ambas denunciantes, apesar de confirmarem que o fato ocorreu, 

atribuíram o ocorrido a terceiro e mesmo assim o requerente foi penalizado 

com a exoneração. Assevera, ainda, que houve ofensa aos princípios da 

ampla defesa e do contraditório, pois, antes de findado o processo 

administrativo foi acatado pedido de exoneração realizado pelo 

requerente, sem que houvesse decisão final no procedimento 

administrativo. Por essas razões, requer a concessão da liminar para a 

imediata reintegração do autor no cargo em que ocupava, bem como 

efetue o pagamento de todos os salários e vantagens não recebidos 

desde o afastamento e, no mérito, pugna que a requerida seja condenada 

ao pagamento de indenização por danos no importe de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais). A inicial veio acompanhada com diversos 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Para a concessão 

do pedido de antecipação de tutela é necessário ao menos em análise de 

cognição sumária a parte convencer o juízo com "elementos que 

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

resultado útil do processo" (art. 300 do CPC/15). Neste sentido, ao 

compulsar os autos, não verifico que a parte autora foi capaz de juntar na 

inicial documentação hábil para comprovar os requisitos acima 

mencionados. Destaca-se, por oportuno, que a reintegração é modalidade 

de ingresso em cargo público e tem sua disciplina normatizada em vários 

diplomas legais, em especial na Lei n° 8.112/90, lei aplicável a todo a 

administração pública no que concerne a regime jurídico dos servidores 

públicos, nos casos omissos ou complementarmente as leis de regência 

dos servidores municipais e estaduais, sendo que, o art. 28 de referido 

diploma legal estabelece: " Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do 

servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 

de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão 

administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens". 

Assim, como o requerente requer a anulação de exoneração a pedido e 

consequente reintegração de cargo, não há nos autos comprovação, ao 

menos neste momento, de que houve qualquer fato que torne o ato com 

qualquer defeito jurídico ou nulidade, sendo que o indeferimento da medida 

liminar é a medida que se impõe. Necessária dilação probatória através da 

devida instrução para colher elementos para o deslinde da demanda. 

Neste sentido: "ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – 

EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMMT – REINTEGRAÇÃO AO CARGO COM 

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS – SINDICÂNCIA – REGULARIDADE – 

AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NÃO 

DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO 

DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não 

demonstrada afronta ao contraditório e à ampla defesa na sindicância que 

culminou com a exclusão de servidor dos quadros da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso, não há falar em nulidade do procedimento, e 

impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar para a 

reintegração ao cargo com pagamento dos vencimentos. (MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/11/2016, Publicado no DJE 18/05/2017)" grifei. Verifico ainda que 
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eventual deferimento da medida poderia causar dano irreparável ao erário, 

assim: 1) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção 

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

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 2) INDEFIRO a 

liminar pelos motivos expostos no bojo desta decisão. 3) CITE-SE a parte 

requerida, para querendo, ofertar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, será 

decretada a revelia da parte, nos limites do art. 345, inciso II, do CPC/15. 

Ciência da parte autora da decisão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000912-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARTINS SOARES (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO ERECE MENIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000912-20.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: SAMUEL MARTINS SOARES Advogado(s) do reclamante: 

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA EXECUTADO: LEONILDO ERECE 

MENIN Vistos. Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial proposta por Samuel Martins Soares em face de Leonildo 

Erece Menin, ambos qualificados nos autos. No curso da ação executiva, 

as partes entabularam acordo, o qual foi após petição das partes foi 

homologado judicialmente (id 5027244). No id 12976887 a parte exequente 

ao informar nos autos o descumprimento do acordo, requer o cumprimento 

da sentença, a fim de que seja determinada a citação da parte executada 

nos moldes do artigo 523 e seguintes do CPC/15. Pois bem. O artigo 922, 

parágrafo único, do CPC/15, dispõe: Art. 922. Convindo as partes, o juiz 

declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo 

exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso. Embora a parte exequente tenha 

requerido o cumprimento de sentença do acordo firmado entre as partes e 

de ter sido determinado à emenda da peça, em caso de descumprimento 

do acordo na ação executiva a norma processual civil vigente é clara ao 

determinar o prosseguimento do feito executivo, devendo a relação 

jurídica voltar ao seu “status quo ante”. Assim, como tem entendido o 

T J M T ,  “ i n  v e r b i s ” :  S E B A S T I A O  B A R B O S A 

FARIAS1013706-60.2017.8.11.0000GABINETE DO DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIASAGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL 

S.A.EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO 

ATÉ O CUMPRIMENTO – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, A PARTIR DA LIDE 

EXECUTIVA E NÃO DO ACORDO – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

NOVAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 922 DO NCPC (EQUIVALENTE 

AO ARTIGO 792 DO CPC/1973) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO 

DESPROVIDO. Em havendo acordo celebrado e homologado em feito 

executivo, deve, necessariamente, ocorrer o prosseguimento da ação 

executiva com lastro no título correspondente, em caso de 

descumprimento, à luz do que dispõe o artigo 922 do NCPC.“(...) O acordo 

avençado entre as partes na ação de execução não implica no instituto da 

novação, não podendo o feito ser extinto, mesmo porque a intenção de 

novar deve ser expressa e não presumida. Na hipótese do 

descumprimento da obrigação ajustada nos autos de execução, a relação 

jurídica deve voltar ao seu status quo ante, nos termos do artigo 792, 

parágrafo único do Código de Processo Civil.” (Ap 36353/2007, DES. 

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 23/07/2007, Publicado no DJE 27/07/2007).” SEBASTIAO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/06/2018, Publicado no DJE 13/06/2018). APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O 

PRAZO FINAL CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO 

PARCELADO DO DÉBITO - ART. 922, CAPUT, DO CPC/2015, ANTIGO ART. 

792 DO CPC/73 - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - RECURSO PROVIDO. 

No processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do 

débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o 

adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo 

retomará seu curso normal (art. 792, CPC). REsp 158.302/MG. (Ap 

26788/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 

27/04/2018). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de cumprimento de 

sentença requerido pela parte exequente e determino a sua intimação para 

dar prosseguimento à ação executiva, devendo o exequente, no prazo de 

15 (quinze) dias, requer o que entender de direito. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se. Cumpra-se com eficiência.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002706-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE SOARES CORREA (AUTOR(A))

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002706-42.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): ARIELE SOARES CORREA Advogado(s) do reclamante: ANA 

CAROLINA MORAES ABOIN RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA e outros 

Vistos Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela proposta por Ariele Soares Correa em 

face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta-MT, todos 

qualificados nos autos. Após regular instrução, a ação foi julgada 

procedente, tendo os requeridos sido condenados à obrigação solidária 

consistente no fornecimento dos medicamentos vindicados na inicial à 

autora (id 13714326). No id 13847627 foi certificado a existência do valor 

de R$ 2.845,73 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e 

três centavos), vinculado aos autos. Na decisão de id 14183907 foi 

determinada a intimação da parte autora para que ela informasse se os 

requeridos estariam disponibilizando os medicamentos. Caso os fármacos 

estivessem sendo fornecidos, foi determinada expedição de alvará judicial 

em favor da parte requerida e em sendo negativa a disponibilização a 

parte interessada deveria apresentar 03 (três) orçamentos para a 

aquisição dos medicamentos. O Município de Alta Floresta irresignado 

interpôs recurso de apelação (id 14285015). A autora peticionou nos 

autos informando que não faz mais o uso dos medicamentos 

(CABERGOLINA - 0,5 mg e DESMOPRESSINA - DDA VP spray nasal), 

diante da melhora significativa do seu estado de saúde (id 15076830), 

consoante declaração de id 15077109. Requer, assim, a extinção do feito 

pela perda do objeto e, via de consequência, o arquivamento dos autos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, consigno que como o processo foi sentenciado (id 

13714326), o pedido da autora de extinção do feito pela perda do objeto 

após a r. sentença não comporta deferimento, tendo em vista que ação foi 

julgada extinta com resolução do mérito e eventual mudança fática 

posterior a sentença não acarreta alteração do julgado. Pois bem. Como a 

autora informou que não está mais necessitando fazer uso dos 

medicamentos vindicados na inicial em razão da melhora do seu estado de 

saúde, o saldo remanescente consistente no valor bloqueado na conta 

pública do Estado de Mato Grosso (id 10874050) no montante de R$ 

2.845,73 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e três 

centavos), conforme último extrato atualizado acostado nos autos (id 

13847683) deve ser restituído ao referido ente público, conforme 

consignado na decisão retro. Diante do exposto, INTIME-SE o Estado de 

Mato Grosso para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos os 

dados bancários para a transferência do valor bloqueado, expedindo-se, 

em seguida o respectivo alvará judicial, conforme já consignado nos 

autos. Em relação ao recurso interposto pelo Município de Alta 

Floresta-MT, certifique-se a tempestividade. Após, intimem-se as partes 

para apresentarem as suas contrarrazões recursais, no prazo legal. Com 

ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, nos termos do 

artigo 1.010, § 3º, do CPC/15, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para apreciação do recurso interposto, com as 

homenagens deste Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002526-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FREDERICO DE ARAUJO MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN CAMILO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002526-26.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: FREDERICO DE ARAUJO MOREIRA Advogado(s) do 

reclamante: ANTONIO ALVES DA SILVA EXECUTADO: VIVIAN CAMILO 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis ajuizada por Frederico 

de Araújo Monteiro contra Vivian Camilo, ambos qualificados nos autos. A 

parte autora endereçou a sua peça ao Juízo do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Alta Floresta-MT, todavia o processo veio concluso ao 

gabinete do Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca. Intimada para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao seu interesse acerca da 

continuidade da ação perante este Juízo ou do seu processamento 

perante o Juizado Especial Cível, a parte autora quedou-se inerte, 

consoante certificação de id 14945092. Constou na determinação que 

caso a parte interessada optasse pelo processamento do feito neste 

Juízo, ela deveria promover o correto endereçamento da peça, ficando 

consignando a observância da regra do artigo 10 do CPC/15 quanto ao 

princípio da não surpresa (id 13815325). Vieram-me os autos conclusos. É 

o relato do necessário. Fundamento e Decido. O artigo 319 dispõe, dentre 

os requisitos, que a parte deverá indicar na petição inicial “o juízo a que é 

dirigida”. Compulsando os autos, vejo que o autor endereçou a sua peça 

ao Juízo do Juizado Especial Cível desta Comarca de Alta Floresta-MT, 

porém o processo veio concluso ao gabinete do Juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca, consoante se vê no caderno processual. Como não 

houve ainda o recebimento da exordial, foi oportunizado a parte autora 

manifestar-se quanto ao seu interesse em continuar o processamento dos 

autos neste Juízo, mas para isso deveria promover o correto 

endereçamento da peça ou dizer se desejava que o seu processamento 

ocorresse perante o Juizado Especial desta Comarca, pois a peça foi 

dirigida aquele Juízo, hipótese em que este Juízo declinaria a competência. 

Todavia, embora intimado, o autor deixou fluir “in albis” o prazo concedido 

para a sua manifestação, mesmo advertido da aplicação da regra do 

princípio da não surpresa estabelecido no artigo 10 do CPC/15. Assim, 

diante da ausência de manifestação do autor quanto a continuidade do 

feito perante este Juízo, não resta outra alternativa senão extinguir o feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI 

(última figura), do CPC/15. Por oportuno, consigno que não há 

necessidade de intimação pessoal da parte autora para tomar ciência 

quanto à extinção da ação sem resolução de mérito, por descumprimento 

da determinação judicial. Sobre o tema, o TJMT tem decidido: [...] Esta 

Corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de 

extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação 

pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando 

a quitação do contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, 

a inércia do apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância 

de má-fé. (Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017). Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, nos termos do artigo 485, I, do CPC/15, JULGANDO EXTINTO o 

presente processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, 

do CPC/15. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios. 

Após o trânsito em julgado da sentença, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 24 de setembro de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002121-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FRANCO (REQUERIDO)

 

Processo: 1002121-87.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o advogado da parte autora para providenciar a distribuição da 

carta precatória de ID. 15430118, efetuando o recolhimento das custas e 

eventuais diligências na comarca deprecada, comprovando 

posteriormente nestes autos a distribuição. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003407-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DE ANDRADE POLIZELLI (AUTOR(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO POLIZELLI OAB - 062.453.749-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003407-66.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARISTELA DE ANDRADE POLIZELLI PROCURADOR: PAULO 

POLIZELLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. Trata-se de ação de concessão de benefício de prestação 

continuada ajuizada por Maristela de Andrade Polizelli em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício, eis que se trata de 

pessoa com deficiência, incapaz de promover seu sustento. Com a inicial 

foram coligidos documentos ao PJe. Os autos vieram-me conclusos. É o 

breve relatório. Fundamento e DECIDO. DEFIRO a gratuidade de justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Determino a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do 

NCPC. Entendo necessário, para análise da tutela de urgência, a 

realização de perícia médica. In casu, através do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como à estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, determino a imediata 

realização de ESTUDO SOCIAL na residência da parte autora, com o fim 

de verificar o preenchimento do requisito objetivo previsto na Lei n.º 

8.742/93, consistente na condição de hipossuficiência econômica e, para 

tanto, NOMEIO a Assistente Social credenciada nesta Comarca para 

realização do estudo social na residência da parte autora. ENCAMINHE-SE 

à Assistente Social cópia da inicial, da presente decisão e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora e dos quesitos ofertados 

pelo INSS (arquivados na Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 

(vinte) dias para entrega do laudo de estudo social ao Juízo. Competirá à 

Assistente Social verificar a real condição financeira do núcleo familiar da 

parte autora, relatando minuciosamente acerca da residência, se trata-se 

de imóvel próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, 

quais os bens móveis que guarnecem à residência, se possui veículos, 

qual a renda auferida pela família e outras informações relevantes ao 

deslinde da causa, devendo ainda responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Outrossim, nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado 

entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 

541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, 

NOMEIO perito judicial o Dr. Bruno Vilela Gomes - CRM/MT 6510, razão por 

que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à 

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito nomeado, 

que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito 
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cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

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

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A deficiência ocasiona 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial? Qual o grau do impedimento? c) Os impedimentos, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas? d) A 

parte autora em razão da deficiência que o acomete e dos impedimentos 

ocasionados é capaz de gerir sua própria vida sem a intervenção de 

terceiros? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE 

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

submeter ao exame pericial. Após a juntada do relatório de estudo social e 

do laudo pericial, CITE-SE o requerido, com o encaminhamento dos autos, 

devendo constar as advertências dos artigos 344 e que o prazo para 

contestar é de sessenta (60) dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca dos laudos, consignando que o silêncio importará na 

presunção de concordância. Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o relatório de estudo 

social e sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in albis” para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais no sistema da 

assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme Resolução nº 

00305/2014-CJF. Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 21 de setembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000205-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI APARECIDA AUGUSTO (AUTOR(A))

ANDRE JULIANO PERES PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PREVENCAO ASSISTENCIA E 

REABILITACAO DOS USUARIOS DE DROGAS (RÉU)

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (RÉU)

 

Processo: 1000205-52.2016.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

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

autora acerca da CONTESTAÇÃO de id. 11311028 para, querendo, 

impugnar no prazo de quinze (15) dias. Alta Floresta-MT, 24 de setembro 

de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da 

lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003376-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE RAGAZZI SEPULCRI PAZINATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003376-46.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LIDIANE RAGAZZI SEPULCRI PAZINATO Vistos. Analisando os presentes 

autos, constato que não restou devidamente comprovada a mora do 

requerido na forma prevista pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

com redação alterada pela Lei n° 13.043/2014. Com efeito, a parte autora 

apresentou os documentos com a finalidade de comprovar a mora do 

requerido, todavia, consoante se denota, a notificação não foi recebida, e, 

portanto não assinada. Destaca-se que a atual redação do artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69 exige a presença de assinatura de notificação, 

ainda que não seja do próprio destinatário. Tendo em vista que a norma 

contida no artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69 indica que o proprietário 

fiduciário, ao requerer a busca e apreensão do bem, deverá comprovar a 

mora do devedor na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do referido 

diploma legal, é de rigor oportunizar ao credor a emenda da inicial, pois a 

comprovação da mora é, segundo a orientação jurisprudencial, 

pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Nesse sentido, trago o seguinte aresto proferido pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA 

CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR – AUSÊNCIA 

DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO CONTRATUAL – PRESSUPOSTO DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO NÃO DEMONSTRATO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

jurisprudência consolidada pelo eg. STJ admite que deve ser reputada 

válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer 

meio (postal, notarial etc.), feita no interesse contratual, sempre quando 

encaminhada para o endereço contratual, porque o endereço do devedor 

deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da 

veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao 

credor; assim, se não houve recebimento da notificação, tal não ocorreu 

precisamente em razão de o próprio devedor ter indicado número 

inexistente, ou transferido sua residência para ponto desconhecido do 

planeta, então o reconhecimento da validade se impõe de qualquer 

maneira. Todavia, como no caso não houve prova de que a notificação 

fora enviada ao endereço contratual, porquanto o instrumento 

apresentado não informa o local de residência do contratante, não há 

como reputar válida a notificação de constituição em mora, devendo ser 

extinto o feito sem resolução do mérito, por falta de demonstração do 

pressuposto do seu desenvolvimento válido. 2. A extinção do feito sem 

resolução do mérito só depende da intimação pessoal do autor apenas 

“quando (o processo) ficar parado durante mais de 1 ano por negligência 

das partes” (CPC, art. 267, II), ou “quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

dias” (CPC, art. 267, III), o que não é o caso. (Ap 108158/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Além disso, até o momento não 

houve a comprovação do pagamento de custas processuais. Ante o 

exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, devendo: i) comprovar nos autos a mora do devedor 

pela forma prescrita pelo § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 

(redação alterada pela Lei n° 13.043/2014) ou mesmo por protesto, 

consoante aceito jurisprudencialmente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, com base no § único do art. 231 e no art. 485, inciso I, 

ambos do NCPC; II) realizar e comprovar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290, CPC). Cumpra-se. Alta Floresta, 18 de setembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003391-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE OLIVEIRA PERES PEREIRA (AUTOR(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003391-15.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LUCILENE DE OLIVEIRA PERES PEREIRA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

proposta por Luciene de Oliveira Peres Pereira, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados. 

Narrou que laborava como empregada doméstica e que foi impedida de 

trabalhar em razão de patologias diagnosticadas como ““HIV, poliatralgia, 

escoliose lombar, espondiloartrose com hérnia discal lombar, condropatira 
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de joelho direito e tenossinovite de punho e tendinipatia de ombro, 

dorsolombalgia, condromalácia patelar”. Asseverou que a autarquia 

requerida negou indevidamente a manutenção do benefício, razão pela 

qual não teve alternativa senão ajuizar esta ação. Entendendo presentes 

os requisitos, especialmente que está incapaz para o trabalho, pediu tutela 

de urgência e de evidencia, liminarmente, para a concessão do benefício. 

No mérito, pediu a confirmação da tutela de urgência com a concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Com a inicial coligiu 

digitalmente documentos junto ao PJe. Vieram-me conclusos. Decido. 

Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

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

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Vislumbro 

que há requerimento de tutela de urgência em caráter liminar com o 

escopo de ver implantado o benefício requerido pela requerente. Todavia, 

compulsando as provas contidas nos autos, em especial os documentos 

médicos, não há segura probabilidade do direito a respaldar a concessão, 

em caráter liminar, da tutela provisória requerida. Isto porque há dúvidas 

quanto à incapacidade laboral da parte autora e sua real condição de 

saúde. Pelo exposto, postergo a apreciação da tutela de urgência para a 

após a resposta da autarquia requerida, a qual se dará quando 

apresentado o laudo da perícia a ser realizada na parte autora, conforme 

requerido, que será adiante determinada. No que tange à tutela de 

evidência, a pretensão esposada não está enquadrada às hipóteses 

previstas nos inciso II e III do art. 311, do CPC, motivo pela qual a 

apreciação será efetuada oportunamente. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a 

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia 

médica na parte autora, independentemente de compromisso, razão por 

que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à 

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pela perita nomeada, 

que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita 

cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

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

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

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

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

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

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

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

submeter ao exame pericial. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do CPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias (caput do art. 335 do NCPC), contados a partir do disposto 

no art. 231, devendo constar do mandado as advertências legais (art. 334 

do NCPC), bem como para a apresentação de quesitos. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais. Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, 

certifique-se. Por fim, façam os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 21 de setembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002935-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA LILIANA LTDA (RÉU)

 

Processo: 1002935-65.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

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

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

autora acerca da Proposta de honorários periciais de ID. 15522591, para 

manifestação no prazo de cinco (05) dias. Alta Floresta-MT, 24 de 

setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003149-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO LEODY SOARES DA CRUZ (RÉU)

 

Processo: 1003149-56.2018.8.11.0007 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação do(a) patrono(a) da parte autora acerca do 

documento de ID. 15525944, para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar, 

podendo efetuar o recolhimento da diligência necessária para os atos 

processuais, de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no 

DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências 

dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

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

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003399-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES (ADVOGADO(A))

DARUICH HAMMOUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003399-89.2018.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial, ex vi 

dos artigos 320 e 321 do CPC, carreando os autos Certidão de Casamento 

do de cujus, bem como declaração do INSS acerca da existência ou não 

de dependentes deste cadastrados junto à Autarquia, para fins de 

verificar a existência de litisconsórcio necessário, sob as penas da lei. 

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE, com urgência. Alta Floresta, MT, 21 de setembro 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002494-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

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

certidão do Sr. Oficial de Justiça, sob ID 14680282, bem como, acerca da 

certidão da Sra. Assistente Social, sob ID 15517789.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002440-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA STEDILE DE MATOS (EXECUTADO)

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

joel quintella (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PACHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002440-21.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente 

proposta por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO 

DO NORTE MATO -GROSSENSE - SICREDI NORTE MT/PA em face de 

SOMAR SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA – ME, RENATA STEDILE DE 

MATOS e ANDRE LUIZ PACHI. Entre um ato e outro, as partes 

apresentaram acordo entre elas entabulado. É o relatório. HOMOLOGO 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado 

entre as partes, ID 15375601 e SUSPENDO o presente feito até o decurso 

do prazo para o integral cumprimento do acordo. Após o decurso do prazo 

acordado, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar aos autos se houve o integral cumprimento do acordo, sob pena 

de se interpretar o silêncio como resposta positiva. Intimem-se. Alta 

Floresta, MT, 21 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001081-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. B. DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

 

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

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

certidão do Sr. Oficial de Justiça, sob ID 15207842.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107910 Nr: 3316-66.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronda Cuiabá Distribuidora, RN Indústria e 

Comércio de Produtos Químicos, Rotal Hospitalar IndústrIa e Comércio 

Ltda, Distribuidora de Filtros C, Dala e Dala Ltda., R. R. Factoring Foment, 

Jornal Folha do Estado, Rádio Televisão Bras, Equimar Equipamentos, Star 

Lim. de Prod. De, Universal Farmac. Ind., DNJ Prods. Médicos Ho., G. F. C. 

Coml. Hospitalar, Dist. Coml. Aut. Pcs. Bo., Trevomade Indústria e Comércio 

de Madeiras Ltda-ME, VIEIRA & GARCIA LTDA, Pommer & Cia Ltda - EPP, 

Sansul Assess. Planejamento, J. Pimentas Com. Mat., Monte Verde 

Formular, Marcelo Moda, Fratel Coml. Imp. TR. P., Tricate Com. de Peças, 

Recapadora de Pneus, C & C Hospitalar Ltda., Tucumam Tecidos Ltda., 

Pontual Com. e Rep. Ltda., Lion S/A, Gaiote e Cia Ltda., S&A. Hospitalar 

Ltda., J. D. C. DE CASTRO-ME, Adurra Comercial de Produtos Médicos 

Hospitalar Ltda, Ipiranga Asfaltos S/A, Dental Sorriso Ltda - ME, Radar 

Auto Elétrica Ltda, Concar Com. Combustíveis Ltda, Expresso Maringá 

Transportes Ltda, Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, Banco 

Cooperativo Sicredi S/A, Humberto Mariano Borsato Fi., Recomath Com. 

Rep. Mat. Hospitalar, Alta Genetics do Brasil Ltda., P. J. Comércio e 

Representação Ltda., S. P. Peças p/ Maq. Pesadas Ltda., Embrascol- 

Comércio e Serv. Ltda., Sabara Ind. e Com. Ltda., Rimed Com. e Repres. 

Ltda., Gelauto AR Cond. Ltda. - ME, L. M. Distribuidora Produtos Médicos 

Ltda., Genéricos Distrib. de Medicamentos, Eurocat Peças para Tratores 

Ltda., Ajala Pneu Ltda., Visiontech Medical Optics Ltda., Recaparadora de 

Pneus Yleon Ltda. - ME, DPL Com. Hospitalar Ltda., Intercat Máquinas e 

Peças Ltda., Banco BCN S/A, D'Agostin e D'Agostin Ltda., Dimas M. P. 

Sistemas de Ponto Acesso Ltda., DMH Equipamentos Médicos Hosp. E 

Laborat. Ltda., Marcomed Hospitalar Ltda., Xerox Comércio e Industria 

Ltda, Argon Ar Cond. Ind. Com. Serv. Ltda.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - OAB:MS 12.480, 

EDUARDO MAROZO ORTIGARA - OAB: RS 36.475, Enio Fabiano 

Hamerski - OAB:MT 3830, FLÁVIA NÓBREGA DOS SANTOS - OAB:SP 

260.474, GILBERTO RODRIGUES BAENA - OAB:24.879/PR, Hery Kedma 

Rodrigues Orenha - OAB:10959MS, HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:MT 6.624, JOÃO JURANDIR DIAN - 

OAB:83645/SP, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:139482, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, NATAL CAMARGO DA SILVA 

FILHO - OAB:104431/SP, NATATSHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO 

- OAB:MT 16.445, PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - OAB:183463, 

RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO NASCIMENTO - OAB:113.322/MG, 

RENATO LOUREIRO DE CARVALHO PAVAN - OAB:MS 17.277, RUBI 

GOTLIB KELM - OAB:RO 2132, THIAGO MACHADO GRILO - OAB:MS 

12.212

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte requerida 

Grupo Sotreq (Lion S/A), por meio dos procuradores habilitados nos 

autos, acerca da decisão de fl. 509(publicada em 28/06/2018, no DJE n° 

10283).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60410 Nr: 4957-65.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anesia Pereira da Silva Cunha

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração, sob o argumento de erro na 

sentença de fls.148/149, posto que concedeu o beneficio de 

aposentadoria por idade rural, todavia, deveria constar a concessão do 

beneficio de pensão por morte de trabalhador rural.

 Certidão de fl.157 atestando a tempestividade dos Embargos de 

Declaração.

 Vieram-me os autos conclusos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, existente na decisão em sentido amplo 

(art. 535, incisos I e II do CPC).

Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos merecem ser conhecidos e acolhidos, vez que 

constou na sentença a concessão do beneficio de aposentadoria por 

idade rural.

 Isto posto, ACOLHO os Embargos de Declaração e diante do erro material 

RETIFICO a sentença de fls.148/149, passando a constar a concessão do 

beneficio de PENSÃO POR MORTE DE TRABALHADOR RURAL.

No mais, mantenho a sentença em sua integralidade.

 Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo pleiteado, arquivem-se os 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105282 Nr: 495-89.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 17 de 854



 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Clever Lima - Espólio, José Roberto 

Lima Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Analisando detidamente os autos, bem como em consulta ao sistema 

Apolo ao processo de inventário do executado sob o n° 

4121-82.2014.811.0007, código 115836, observa-se que fora deferida a 

substituição do inventariante. Ainda insta salientar que o atual 

inventariante fora indevidamente inserido no polo passivo da demanda 

figurando como executado, quando deveria ser inserido na qualidade de 

representante do espólio.

2) Isto Posto, DETERMINO a RETIFICAÇÃO da capa dos autos para 

exclusão do inventariante (ora constando como executado) José Roberto 

Lima Neto, bem como para a inclusão de Andréia Regis Lima, no polo 

passivo da demanda, na qualidade de representante do espólio.

 3) Tendo em vista a certidão de fl. 54, nos termos do disposto no artigo 

860, do CPC, DEFIRO o pleito formulado pelo exequente às fls. 56/57, para 

o fim de averbação da penhora, com destaque, nos autos nº 

4121-82.2014.811.0007, código 115836, em trâmite na 1ª Vara da 

Comarca desta comarca, fazendo constar o valor atualizado do crédito do 

exequente, INTIMANDO-SE da penhora a inventariante para apresentar 

embargos à execução, nos termos do artigo 16, inciso II, da Lei 

6.830/1980.

 4) Após, VISTA ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60540 Nr: 130-11.2008.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:14.428-B/MT

 Vistos.

Analisando detidamente constato que a decisão de fl. 75 já fora cumprida 

cf. se extraí da certidão de fl. 76 e dos documentos carreados às fls. 

46/58.

Outrossim, ainda que verificada a litispendência entre os presentes autos 

e aqueles sob o n° 3138-07.2011.8.16.0086 que tramitam perante a 

comarca de Guaíra-PR, assim como a competência deste juízo para julgar 

causa, por ser prevento, observa-se que já atingido o objetivo da presente 

demanda, isto é, a decretação do divórcio dos litigantes, ainda que, por 

determinação daquele juízo.

 Assim, ante ao cumprimento do determinado, bem como, diante da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito REMETAM-SE os autos AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Ademais, acerca considerando o teor das certidões de fls. 59/61, 

arquivem-se os autos, anotando-se na margem da distribuição o valor 

devido a título de custas processuais, para constar a referência formal ao 

inadimplemento, segundo determina o art. 467, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como lavre-se certidão, encaminhando-a à Procuradoria 

Estadual para as devidas providências.

 CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60193 Nr: 4650-14.2008.811.0007

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Borges de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Rodrigues Alexandria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA, Cpf: 

08263965187, Rg: 5.937.875-9, Filiação: Francisca Rodrigues Alexandria e 

Marcelino Rodrigues Alexandria, data de nascimento: 20/01/1946, 

brasileiro(a), natural de Monte Carmo-GO, viuvo(a), pecuarista, Telefone 

66-9214-1234. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. Valdir Borges de Pinho propôs o presente incidente de 

impugnação ao valor atribuído ao interdito proibitório movido por Pedro 

Rodrigues Alexandria. O impugnado respondeu ao pleito, requerendo a 

improcedência do pedido (fls. 16/19). Às fls. 21/23, determinada ao Sr. 

Oficial de Justiça, a avaliação do imóvel, objeto do litígio. À fl. 26, 

certificado o não cumprimento da avaliação determinada, em virtude da 

insuficiência de endereço para a localização do imóvel. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Tendo em vista que a ação que aqui se impugna o valor, foi 

extinta sem resolução de mérito, e ainda, que o presente incidente, tem 

caráter acessório, resta este sem objeto para o seu normal 

prosseguimento. Neste sentindo, entendimento assente nos Tribunais 

Pátrios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

PRINCIPAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENDO A 

IMPUGNAÇÃO UM INCIDENTE E HAVENDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO 

PRINCIPAL ANTES DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO, RESTA AO 

MAGISTRADO EXTINGUI-LA, SEM RESOLUÇÃO. O fato de no processo 

principal ter sido fixados honorários advocatícios sem o julgamento 

anterior da impugnação ao valor da causa (que é o presente agravo), 

agora não pode ser modificado, pois, assim agindo a Câmara, estaríamos 

agravando a situação dos autores, quando o processo. (TJ-RS - AI: 

70039231428 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de 

Julgamento: 14/06/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/06/2012, undefined) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

LEGAL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR 

DA CAUSA. CARÁTER ACESSÓRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. 

Hipótese em que a decisão proferida pela primeira instância é a mesma 

decisão atacada pelo agravo de instrumento, não sendo possível utilizá-la 

como razão a fundamentar a perda de objeto.Em razão do caráter 

acessório da impugnação ao valor da causa, extinta a ação principal, 

resta sem objeto o incidente. (TRF-4 - AG: 28112 PR 2009.04.00.028112-0, 

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 

17/08/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 20/08/2010, 

undefined).” Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente incidente SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, frente à perda do objeto aqui impugnado. Isento 

a parte impugnante do pagamento das custas processuais, e ainda, da 

condenação em verba honorária, por ser esta, incabível na espécie. 

Certificado o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 09 de julho de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137081 Nr: 1441-56.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelça Ferreira de Lima

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 
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de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134190 Nr: 7403-94.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flytour Agência de Viagens e Turismo Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ype Viagem e Turismo Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Marin - OAB:141662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Marin - OAB:141662

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

impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte REQUERIDA, do inteiro teor 

da decisãode fl. 122, publicada no DJE 10318, em atendimento ao artigo 1°, 

§ 1° do Provimento n° 68/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25259 Nr: 2594-81.2003.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107304 Nr: 2672-26.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias & Alfonso Ltda, Raul Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da ANP - Ag. Nac. 

Petr., Gás Nat e Biocombustíveis - OAB:

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

OAB:12.644

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

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

parte EXECUTADA acerca da penhora efetuada nos autos (fl. 46/47) para, 

querendo, apresentar embargos à execução, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127152 Nr: 3632-11.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Luis Berlanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS - Importadora, Exportadora e 

Distribuidora de Móveis e Eletrod. Ltda, Eletrolux do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Rivelli - 

OAB:19023-A/MT, Luiz Guilherme Mendes Barreto - OAB:OAB/SP 

200.863

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100478 Nr: 2030-87.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira e & Cia Ltda - 

EPP, Emerson de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

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

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99567 Nr: 7188-60.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana, Ismael Junior Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59098 Nr: 3687-06.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julian Davis de Santa Rosa - 

OAB:6998/MT

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

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

OAB:8341-MT

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

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

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

infrutífera/valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, em nome 

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68636 Nr: 1601-91.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rachel Fernandes Alencastro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilwagner José do Amaral, Micheles Regina 

Dall Igna do Amaral, Fabricio Cardoso da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazode suspensão de fl. 780.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143404 Nr: 4831-34.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rufino do Nascimento - Espólio, Aldenor do 

Nascimento, Antenor do Nascimento, Agenor do Nascimento, Laudenor do 

Nascimento, Geneci do Nascimento Motta

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

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

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, manifestar acerca da impugnação à execução de fls. 

186/190.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116236 Nr: 4475-10.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Atacado e Distribuidor de Secos e 

Molhados Ltda, Antonio Furini, Romildo Nunes da Silva, João Beserra 

Ferreira

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

Grosso - OAB:

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

OAB:MT 4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:MT 19.532/B

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104959 Nr: 149-41.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo das Neves Pereira

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sobre a 

informação haja vista o decurso do prazo de fl. 115.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60564 Nr: 204-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Betoni

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

Queiroz

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

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111733 Nr: 243-52.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDdS

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:10865/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para que compareça nesta Secretaria a fim de 

assinar e retirar o termo de guarda, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140176 Nr: 3039-45.2016.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Atletica Banco do Brasil - AABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidroquimica Com. Prod. Quim. Ltda, Cruzeiro 

Esporte Clube, Banco do Brasil S/A, Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Carmo Ramos - 

OAB:22885/0-MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Fabiano de Oliveira Costa - 

OAB:76.953, Fernanda Saade Malaquias de Castro - OAB:85.254, 

Mariana Gomes Borges Côrte - OAB:143.085, Rafael Sganzerla 

Durand - OAB:12.208-A

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

autora, na pessoa de seus advogados, para, querendo, manifestar acerca 

da manifestação do curador especial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134172 Nr: 7392-65.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

autora, na pessoa de seus advogados, para, querendo, manifestar acerca 

da manifestação do curador especial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122708 Nr: 1040-91.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Correia de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Representação Comercial, Aerosara 

Aviação Agrícola Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12.192-MT, FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:MT/14065/O, 

JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir.

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

 Cod. Proc.: 130299 Nr: 5309-76.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

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

9.563, Quintella e Mello Advogados Associados - OAB:1.217, 

Sandra Correa de Mello - OAB:19.680/MT

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida, na pessoa dos advogados habilitados, do teor da sentença de 

fls. 125/125v, publicada no DJE n° 10319, cujo dispositivo segue 

transcrito: "ISTO POSTO, julgo improcedente a presente impugnação e 

condeno o impugnante ao pagamento de honorários sucumbenciais, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído ao presente 

procedimento (fl. 89v).Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente 

para manifestação sobre o prosseguimento do feito e conclusos. 

Determino seja HABILITADO o atual causídico do executado junto ao 

Sistema Apolo e à capa dos autos (fl. 106)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39570 Nr: 4550-64.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estruturas Metálicas M. E. J. Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador da parte 

EXEQUENTE, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, tendo em 

vista o trânsito em julgado, para baixa administrativa do débito, conforme 

determinado à fl. 52.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 144964 Nr: 5635-02.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuriza Oliveira Morais

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63400 Nr: 3224-30.2009.811.0007

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luca - Espólio, Claudecir Aparecida Luca 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alcalde, Verenice Cristina Davoli 

Alcalde, Werner Sheel, Norma Scheel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Raimundi Vieira - 

OAB:229274, Rita Guimarães Vieira Angeli - OAB:SP/89721, SILVAN 

ALVES DE LIMA - OAB:251116, Silvan Alves de Lima - OAB:SP 

251.116, Thiago Bonatto Longo - OAB:220148/SP, Wilmar David 

Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Oliveira Lammel - 

OAB:, Augusto Cesar de Carvalho Barcelos - OAB:11652/MT, Bruno 

Henrique da Rocha - OAB:230904/SP, Fábio Luíz de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6.848, Fernando Biral de Freitas - OAB:176019/SP, José 

Wilzen Macota - OAB:MT/ 7481, Luís Felipe Lammel - OAB:7133/MT, 

Paola de Oliveira Trevisan - OAB:MT/ 7573, Quintiliano Teixeira de 

Oliveira - OAB:MT/ 12233-A, Renata Luciana Moraes - OAB:SP/ 

128301

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167034 Nr: 2549-52.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, Rosely 

Soldá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Souza Santos, Rose Andrea 

Marinho Natal Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Sueli Silveira - OAB:3634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Romero - 

OAB:6240/O

 Vistos.

Tendo em vista a suspeição declarada por esta Magistrada nos autos em 

apenso, sob o ID n. 18700 e a acessoriedade existente com este feito, nos 

termos do §1º do artigo 145 do Código de Processo Civil, declaro minha 

SUSPEIÇÃO.

Remetam-se os autos ao Juiz de Direito Substituto Legal, com fulcro no 

artigo 146, §1º do Código de Processo Civil, bem como insiram-se as 

respectivas tarjas coloridas no dorso dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119810 Nr: 7341-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Fernanda Ossuci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme dantes esposado na decisão de fl. 78/79, bem como se extraí 

da inteligência do artigo 798, inciso I do Código de Processo Civil, faz-se 

necessário que o requerente carreie aos autos o título executivo 

extrajudicial, a saber, o contrato de financiamento original, eis que 

constitui-se requisito indispensável à proposição da execução, “in casu”, 

a conversão da ação.

Assim, INTIME-SE o requerente, para que em conformidade com o artigo 

801 do referido dispositivo legal, apresente o documento 

supramencionado, sob pena de indeferimento da conversão.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47863 Nr: 50-81.2007.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Helena Homem, Edmilson Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adinizio Oliveira dos Santos - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por ADINIZIO OLIVEIRA 
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DOS SANTOS, movida por Ana Helena Homem.

Entre um ato e outro, à fl. 96, certidão constando a mudança de endereço 

da inventariante e a não intimação desta.

À fl. 97, decisão de remoção da inventariante e nomeação do herdeiro 

EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS.

À fl. 102, intimação pessoal do herdeiro para regularizar a representação 

processual, bem como prestar compromisso, sem o devido atendimento (fl. 

103).

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que a parte autora, após intimação 

pessoal (fls. 102/103), para promover as diligências necessárias para o 

regular processamento do feito, manteve-se inerte até a presente data.

Pois bem. A ausência de impulso processual pela parte autora, 

devidamente intimada, implica extinção do processo, “ex vi” do art. 485, 

§1º, do CPC.

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

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

ISENTO de custas e despesas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se os herdeiros de fl. 54 pessoalmente, 

e, a inventariante removida, por meio de seu causídico constituído, vez 

que a renúncia ao mandato de fls. 99/100, desacompanhada de prova da 

comunicação ao mandante, por inteligência do art. 112, do CPC, não 

produz qualquer efeito jurídico.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96881 Nr: 5371-58.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o julgamento pela improcedência da Ação Anulatória em 

anexo (ID 91658), bem como considerando-se a existência de depósito 

caução naquele feito (fl. 386), determino a PENHORA junto aos presentes 

autos executivos do valor sob depósito judicial nos autos em apenso (fl. 

386 – autos sob o ID 91658).

Após a realização da penhora e certificado nos autos o seu valor 

atualizado, INTIME-SE a parte executada para manifestação no prazo legal.

Certificado o decurso do prazo para manifestação da parte executada, 

intime-se a Fazenda Pública exequente para manifestação sobre o 

prosseguimento do feito, a qual deverá conjuntamente indicar o valor 

atualizado do débito.

Quanto à verba honorária, fixada originalmente em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), encontra-se em fase de cumprimento de sentença nos autos em 

apenso, pelo que, INDEFIRO o pedido de sua retenção no presente feito 

executivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003165-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER QUEIROZ LEITE (AUTOR(A))

MOISES PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Dados do Processo: 

Processo: 1003165-10.2018.8.11.0007; Valor causa:$62,638.48; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO DA L 6.969/1981, USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA] - 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); AUTOR(A): MOISES PEREIRA LEITE, 

ESTER QUEIROZ LEITE RÉU: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA - EPP FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259, I, 

do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores que são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Lote urbano 20, Quadra 12, 

Setor D, situado no município de Alta Floresta/MT, e que este imóvel 

permanece registrado no nome da ré, no entanto, que a área vem sendo 

transferida sem a devida regularização. Por fim, assevera que exerce a 

posse sobre o imóvel desde 1989, com a devida modificação no Cartório 

de Registro de Imóveis. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 

urbano 20, Quadra 12, Setor D, município de Alta Floresta/MT. 

Despacho/Decisão: Vistos. 1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 2) Atribuo ao feito prioridade de tramitação junto ao Sistema PJE, 

em virtude da presença de pessoa idosa, conforme previsão do art. 1.048, 

CPC e art. 71, Lei 10.741/03. 3) Tendo em vista a possibilidade de 

existência de direito indisponível para o caso em tela (terras públicas), 

DEIXO de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação 

prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 4) CITE-SE o réu, 

devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente 

ação é de quinze (15) dias, e que, não contestada em tal prazo, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos previstos no art. 344, do CPC. 5) CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão 

ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 

30 dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, 

para contestarem no prazo legal. 6) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da 

Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem 

interesse na causa, os representantes da União, Estado e Município, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 17 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. CAROLINE 

EVELYN DAN LOPES Analista Judiciário(a) SEDE DA 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003133-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003133-39.2017.8.11.0007 Vistos. Consigno que as 

circunstâncias da causa evidenciam ser improvável o julgamento do pleito 

no estado em qual se encontra, razão pela qual, nos termos do art. 357, 

do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da 

prova. Nesse ponto, passo a apreciar a matéria preliminar arguida pelo 

demandado. Quanto a preliminar denominada, falta de interesse de agir, 

em virtude da satisfação da indenização na esfera administrativa, deixo de 

analisá-la, vez que a mesma se confunde com a matéria de mérito. Pois 

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

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando à 

organização de sua instrução. A par disso, consoante o disposto no artigo 

357 do Código de Processo Civil, fixo os seguintes pontos controvertidos: 

I-) a ocorrência do sinistro automobilístico; II-) se há invalidez permanente; 

III-) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez 

permanente; IV-) se a invalidez permanente é total ou parcial; V-) se 

parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no 

anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) se incompleta, qual o grau de extensão da 
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incapacidade (intensa, média, leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a 

produção de prova pericial requerida na contestação. Para tanto, nomeio a 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, como perita, fixando seus honorários iniciais 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos antecipadamente pela 

parte requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 20 dias, sob pena 

de desistência da prova. Após a comprovação do depósito por parte da 

requerida, DESIGNO o dia 23.11.2018, às 16h20min, para a Dra. Fernanda 

realizar a perícia médica na parte autora. Consigno que a perícia será 

realizada na sala de fisioterapia deste Fórum. Com o mandado de 

intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes, as quais deverão 

ser intimados para apresentarem caso não conste nos autos. Igualmente 

seja comunicada a Sra. perita que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. Consigo que a parte autora possui o ônus de levar à 

apreciação da Sra. perita os exames laboratoriais, clínicos e de imagem 

que estejam em seu poder, sob pena de restar eventualmente prejudicado 

o ônus constitutivo de seu direito. Após a juntada aos autos do laudo 

pericial, vistas às partes para manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 21 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001608-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANE DE SIQUEIRA SOUSA (EXEQUENTE)

MARCIO RODE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002767-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINHO DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da juntada do ID – 15460789, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011231-59.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))

KARLA TICIANEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011231-59.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: KARLA TICIANEL EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos. A parte devedora informou que efetuou o pagamento do 

valor da condenação (ID. nº. 14241389), contudo a parte credora não 

concorda com o valor, e assim requer a intimação da executada para 

efetuar o pagamento do valor remanescente, conforme evento nº. 

14789787. Determino a intimação da parte devedora para efetuar 

pagamento integral da dívida, de acordo com o cálculo apresentado pela 

autora ou impugnar o valor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor devido ser acrescido de multa. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 6 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS BASSANI THEODORO (REQUERIDO)

JOSE SERGIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação dos Patronos da parte autora, do inteiro 

teor da juntada do ID nº 14868588, bem como para, se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

JANDIR CASSOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002051-36.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JANDIR CASSOL REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Inicialmente, recebo o pleito de emenda à petição inicial 

(Id n° 14588671), no que tange à comprovação de endereço e documento 

de negativação. Quanto à análise do pleito de tutela provisória, verifico 

que o comprovante de pagamento acostado no ID num. 13545071, a que 

se referiu o requerente na inicial, não demonstra a efetiva quitação do 

boleto. Assim, INTIME-SE a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

esclarecer os fatos, juntando aos autos o devido comprovante. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011157-05.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS GUEDES PAIS (EXEQUENTE)

WAGNER PERUCHI DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA RENASCER LTDA - ME (EXECUTADO)

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ DELFINO TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011157-05.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO REIS GUEDES PAIS 

EXECUTADO: OTICA RENASCER LTDA - ME Vistos. Perscrutando o 

processo eletrônico, constato que o exequente requereu a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, 

alegando a insolvência, bem como requereu a concessão de tutela 

provisória para bloqueio online. No que se refere ao pleito de tutela 

provisória, entendo ser o caso de indeferimento, pois a mera alegação de 

insolvência da empresa executada não é suficiente para o bloqueio 

prematuro dos bens dos sócios sem a devida citação e formalização do 

contraditório, estando, também, ausentes os requisitos legais quanto ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, por não 

preencher os requisitos legais, indefiro o pleito de tutela provisória. Nos 

termos do artigo 135 do novo CPC, aplicável ao Juizado Especial Cível por 

força do artigo 1.062 do referido código, CITEM-SE os sócios da empresa 

executada, indicado no Id. num. 12608705, para manifestar, em 15 dias, 

sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Expeça-se 

certidão de inteiro teor em favor do exequente para fim de protesto do 

título judicial, nos termos do artigo 517 do NCPC, eis que defiro o pedido 
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formulado pelo exequente neste sentido. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

YEHYA AHMED ABDELAZIZ YEHYA AHMED (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO FURIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SELEGHINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

PATRIK CAMARGO NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002129-30.2018.8.11.0007 REQUERENTE: YEHYA AHMED ABDELAZIZ 

YEHYA AHMED REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de 

tutela provisória, visando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito. Narra o autor que contratou junto a 

requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/Aum curso 

preparatório para OAB, porém que devido a informações conflitantes 

quanto ao método de ensino, requereu o cancelamento do curso via 

telefone. Relata que algum tempo depois foi surpreendido com a 

negativação de seu nome através dos órgãos de restrição ao crédito. 

Tentada a conciliação entre as partes, esta restou inexitosa (ID nº 

14480753). Na oportunidade, o requerido apresentou contestação, 

alegando que o autor contratou o curso e foi devidamente informada que 

as aulas seriam telepresenciais. Ainda em peça contestatória, o requerido 

alegou ter entregue ao autor cópia do contrato firmado entre as partes, 

porém não juntou tal documento, bem como, apresentou pedido de 

cancelamento do curso sem a assinatura do autor. Através do ID nº 

14612047, o autor impugnou as alegações do requerido, bem como 

pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento, com a 

oitiva de uma testemunha, qualificada na referida peça. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como se abstenha de inseri-lo 

novamente pelo mesmo débito, até posterior determinação, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito conforme requerido na 

petição inicial, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Considerando o pedido de produção de prova 

testemunhal requerido pela parte autora, designo audiência de 

INSTRUÇÃO para o dia 25 de outubro de 2018 às 14h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

YEHYA AHMED ABDELAZIZ YEHYA AHMED (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO FURIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SELEGHINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

PATRIK CAMARGO NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002129-30.2018.8.11.0007 REQUERENTE: YEHYA AHMED ABDELAZIZ 

YEHYA AHMED REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de 

tutela provisória, visando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito. Narra o autor que contratou junto a 

requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/Aum curso 

preparatório para OAB, porém que devido a informações conflitantes 

quanto ao método de ensino, requereu o cancelamento do curso via 

telefone. Relata que algum tempo depois foi surpreendido com a 

negativação de seu nome através dos órgãos de restrição ao crédito. 

Tentada a conciliação entre as partes, esta restou inexitosa (ID nº 

14480753). Na oportunidade, o requerido apresentou contestação, 

alegando que o autor contratou o curso e foi devidamente informada que 

as aulas seriam telepresenciais. Ainda em peça contestatória, o requerido 

alegou ter entregue ao autor cópia do contrato firmado entre as partes, 

porém não juntou tal documento, bem como, apresentou pedido de 

cancelamento do curso sem a assinatura do autor. Através do ID nº 

14612047, o autor impugnou as alegações do requerido, bem como 

pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento, com a 

oitiva de uma testemunha, qualificada na referida peça. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 
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LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como se abstenha de inseri-lo 

novamente pelo mesmo débito, até posterior determinação, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito conforme requerido na 

petição inicial, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Considerando o pedido de produção de prova 

testemunhal requerido pela parte autora, designo audiência de 

INSTRUÇÃO para o dia 25 de outubro de 2018 às 14h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

YEHYA AHMED ABDELAZIZ YEHYA AHMED (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO FURIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SELEGHINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

PATRIK CAMARGO NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002129-30.2018.8.11.0007 REQUERENTE: YEHYA AHMED ABDELAZIZ 

YEHYA AHMED REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de 

tutela provisória, visando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito. Narra o autor que contratou junto a 

requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/Aum curso 

preparatório para OAB, porém que devido a informações conflitantes 

quanto ao método de ensino, requereu o cancelamento do curso via 

telefone. Relata que algum tempo depois foi surpreendido com a 

negativação de seu nome através dos órgãos de restrição ao crédito. 

Tentada a conciliação entre as partes, esta restou inexitosa (ID nº 

14480753). Na oportunidade, o requerido apresentou contestação, 

alegando que o autor contratou o curso e foi devidamente informada que 

as aulas seriam telepresenciais. Ainda em peça contestatória, o requerido 

alegou ter entregue ao autor cópia do contrato firmado entre as partes, 

porém não juntou tal documento, bem como, apresentou pedido de 

cancelamento do curso sem a assinatura do autor. Através do ID nº 

14612047, o autor impugnou as alegações do requerido, bem como 

pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento, com a 

oitiva de uma testemunha, qualificada na referida peça. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como se abstenha de inseri-lo 

novamente pelo mesmo débito, até posterior determinação, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito conforme requerido na 

petição inicial, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Considerando o pedido de produção de prova 

testemunhal requerido pela parte autora, designo audiência de 

INSTRUÇÃO para o dia 25 de outubro de 2018 às 14h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 13:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003565-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

GRANADO & COUTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE VELOSO DA SILVA 01031164197 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003565-58.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GRANADO & COUTO LTDA - ME 

EXECUTADO: CRISTIANE VELOSO DA SILVA 01031164197 Vistos. 

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

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor 

não tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se 

os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 6 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR (REQUERENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TELES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do autor, na pessoa de seu advogado, 

do inteiro teor do “AR”, juntado (ID - 15459863), com a ressalva 

“MUDOU-SE”, bem como para que indique o endereço atualizado do 

Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior designação de 

audiência de tentativa de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011283-21.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

TATIANE BARBOSA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000956-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

ELIAS NERI SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000255-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BRUNO GOMES (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001367-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO KOVAL NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FONSO DOMINGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ DELFINO TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001367-14.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO KOVAL NETO 

EXECUTADO: FONSO DOMINGUES DE OLIVEIRA Vistos. Intime-se a parte 

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

atualizado do valor exequendo, devendo excluir o montante relacionado 

aos honorários advocatícios, tendo em vista que referida verba não é 

cabível nos Juizados Especiais (Art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 97 do 

Fonaje), até porque a própria parte possui capacidade postulatória no 

sistema dos Juizados. Após, remeta-se o processo concluso para análise 

do pedido formulado no Id. num. 15280701. Cumpra-se Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002941-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILDA AZEVEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

VALDINEIA APARECIDA PERES (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PINHEIRO DIESEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000264-06.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: PINHEIRO DIESEL LTDA - ME 
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EXECUTADO: BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME 

Vistos. Trata-se de Embargos à Execução ofertados pelo executado no Id 

nº 13212725. Compulsando detidamente o processo eletrônico, verifica-se 

ausente uma condição de admissibilidade dos Embargos à Execução. 

Assim se afirma em razão de não ter havido, até a presente data, garantia 

do Juízo, conforme certidão de Id nº 15515240, o que, segundo a norma 

de regência, é causa de extinção sem resolução de mérito por ausência 

de pressuposto processual. Com efeito, o artigo 53 da Lei nº 9.099/95 

prevê o seguinte: “A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 1º 

Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de 

conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou 

verbalmente.” (grifei) No mesmo sentido, o Enunciado nº 117 do Fonaje 

preconiza que é imprescindível a prévia garantia do Juízo para 

interposição de embargos à execução, in verbis: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.” 

Verifica-se, pois, que, apresentados os embargos à execução antes da 

penhora, estes devem ser extintos. Assim, à míngua de qualquer ato de 

constrição judicial de bens do executado/embargante, os Embargos à 

Execução não merecem ser sequer recebidos, razão pela qual impõe a 

extinção dos embargos sem resolução do mérito. Ante o exposto e 

considerando o que consta dos autos, NÃO RECEBO os Embargos à 

Execução manejados no Id nº 13212725 e determino o prosseguimento da 

ação de execução. Intimem-se, competindo ao credor apresentar o cálculo 

atualizado do débito e indicar bens da parte executada passíveis de 

penhora, em cinco dias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PINHEIRO DIESEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para apresentar o cálculo 

atualizado do débito e indicar bens da parte executada passíveis de 

penhora, em cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003005-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA DE OLIVEIRA BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ DELFINO TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003005-19.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: ELZA DE OLIVEIRA 

BRANDAO Vistos. Defiro o pedido de citação por hora certa formulado 

pela parte exequente. Em que pese o Enunciado n° 05 do FONAJE indicar 

que “a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é 

eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”, no 

caso do processo, tal método de intimação não é eficaz, pois fora 

certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, em todas as tentativas, a ausência 

de morador na residência da requerida, fato este que impede a 

identificação do recebedor da correspondência ou contrafé, caso a 

própria executada não esteja na residência. Assim, expeça-se novo 

mandado de intimação, devendo estar consignado no mandado o inteiro 

teor da decisão proferida no Id. num 13415636, bem como a ressalva de 

que, havendo suspeita de ocultação da intimanda, o Oficial de Justiça 

deverá realizar a intimação por hora certa, observando os requisitos do 

art. 252 e art. 275, § 2°, ambos do CPC vigente. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 21 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINO AGOSTINHO BORSATTI (REQUERENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001969-39.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALDINO AGOSTINHO 

BORSATTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral 

da condenação e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição ID nº 15376626. Em cumprimento ao disposto 

no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, 

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

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

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

Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação 

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

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

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

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

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

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

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003406-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MACIEL (REQUERENTE)

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003406-81.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO MACIEL REQUERIDO: 

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP Vistos. Antes de 

apreciar o pedido de antecipação de tutela, INTIME-SE a parte requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, trazendo aos autos 

comprovante de endereço atualizado e em seu nome ou documento que 

comprove que o autor reside no endereço apresentado, sob pena de 

indeferimento do inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

SELIA MARIA LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003432-79.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SELIA MARIA LUCAS 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

concessão de liminar, visando a suspensão de descontos decorrentes de 

empréstimo consignado em folha de pagamento que a parte autora alega 

estar sendo cobrado excessivamente. Analisando os documentos 

apresentados, em confronto lógico com os argumentos expendidos pela 

parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento 

do pedido liminar. Com efeito, a verossimilhança da alegação está revelada 

pelos documentos acostados aos autos, deles transparecendo a 

razoabilidade e plausibilidade do direito invocado no que tange à possível 

quitação integral do empréstimo consignado. O perigo da demora, de igual 

modo, é evidente, pois a manutenção dos descontos até então feitos 

diretamente na folha de pagamento da parte autora poderá privar a 

requerente de gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais. 

Ademais, o perigo de irreversibilidade da medida, em casos como este, 

não existe, pois com eventual improcedência do pedido, as cobranças 

poderão ser efetuadas pela parte requerida. A orientação jurisprudencial é 

clara no sentido de que em casos semelhantes é acertada a decisão que 

determina a suspensão dos descontos efetuados diretamente em folha de 

pagamento da parte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA 

MENSAL DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO 

AGRAVADO – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO 

MANTIDA – IMPROVIMENTO. Havendo indícios que apontam para a 

contratação fraudulenta de empréstimo consignado, os descontos nos 

proventos do Agravado padecem de lastro, tornando acertada a decisão 

de primeiro grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou sua 

suspensão.” (TJMT. AI, 14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data 

da publicação no DJE 30/09/2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA. Recurso interposto contra r. decisão que 

determinou a suspensão dos descontos efetuados diretamente no 

benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária. Circunstância 

em que o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra que 

estão presentes os requisitos essenciais à concessão da tutela 

antecipada, mister quando é plausível a alegação de que teria havido 

fraude na contratação do empréstimo bancário. Assim, tendo-se em vista 

a adequação da antecipação de tutela concedida, nada mais acertado do 

que a imposição de medida coercitiva que garanta o seu resultado prático. 

Inteligência do art. 461 do CPC. Decisão de primeiro grau in totum mantida. 

RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 688659520118260000 SP 

0068865-95.2011.8.26.0000, Relator: Elmano de Oliveira, Data de 

Julgamento: 03/08/2011, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/08/2011). Assim, por estarem presentes os requisitos 

legais no caso em questão, que versa sobre relação de consumo, o 

deferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que a parte 

requerida promova as medidas administrativas objetivando a suspensão 

do desconto mensal das parcelas referentes à relação jurídica objeto da 

presente demanda (R$ 122,81), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PINHEIRO DIESEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000264-06.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: PINHEIRO DIESEL LTDA - ME 

EXECUTADO: BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME 

Vistos. Trata-se de Embargos à Execução ofertados pelo executado no Id 

nº 13212725. Compulsando detidamente o processo eletrônico, verifica-se 

ausente uma condição de admissibilidade dos Embargos à Execução. 

Assim se afirma em razão de não ter havido, até a presente data, garantia 

do Juízo, conforme certidão de Id nº 15515240, o que, segundo a norma 

de regência, é causa de extinção sem resolução de mérito por ausência 

de pressuposto processual. Com efeito, o artigo 53 da Lei nº 9.099/95 

prevê o seguinte: “A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 1º 

Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de 

conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou 

verbalmente.” (grifei) No mesmo sentido, o Enunciado nº 117 do Fonaje 

preconiza que é imprescindível a prévia garantia do Juízo para 

interposição de embargos à execução, in verbis: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.” 

Verifica-se, pois, que, apresentados os embargos à execução antes da 

penhora, estes devem ser extintos. Assim, à míngua de qualquer ato de 

constrição judicial de bens do executado/embargante, os Embargos à 

Execução não merecem ser sequer recebidos, razão pela qual impõe a 

extinção dos embargos sem resolução do mérito. Ante o exposto e 

considerando o que consta dos autos, NÃO RECEBO os Embargos à 

Execução manejados no Id nº 13212725 e determino o prosseguimento da 

ação de execução. Intimem-se, competindo ao credor apresentar o cálculo 

atualizado do débito e indicar bens da parte executada passíveis de 

penhora, em cinco dias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 

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

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 159860 Nr: 6026-20.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Augusto Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 Processo n.º 6026-20.2017.811.0007

Código: 159860

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 15h30min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Consigno que eventual proposta de suspensão condicional do processo, 

se cabível, será analisada na referida solenidade.

Alta Floresta/MT, 25 de junho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1002027-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002027-08.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: PAULO SERGIO DA 

SILVA SOARES Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

interposta por BANCO BRADESCO S. A. em face de PAULO SÉRGIO DA 

SILVA SOARES em que busca a apreensão do veículo de marca FIAT, 

ano/modelo 2013/2014, modelo STRADA WORKING CD, cor branca, placa 

OBA9657, chassi 9BD578341E7755253, RENAVAM 00596915357. Com a 

inicial (ID. 13491298) foram colididos documentos via Sistema PJE. 

Deferida a liminar ao ID. 13531569. O Executado diante da apreensão do 

veículo, promoveu o depósito do valor de R$ 6.849,92, todavia, sendo o 

valor integral da dívida o montante de R$ 34.157,68, houve o indeferimento 

do pedido de restituição do bem apreendido (ID. 14122558). Paulo Sérgio 

da Silva Soares apresentou contestação ao ID. 14828294, apresentando a 

parte autora réplica ao ID. 15172713. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Primeiramente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de 

dilação probatória para realização de perícia para confecção de cálculo da 

mora, vez que estes são alcançados por simples cálculos aritméticos 

apresentados pela parte autora. Os documentos acostados aos autos são 

suficientes para o acolhimento do pedido, eis que o contrato entre as 

partes está comprovado nos autos, bem como demonstrada a mora. 

Deferida a liminar, o veículo foi depositado em mãos do representante legal 

do requerente, sendo após depositado em mão da parte autora. O pedido 

de nulidade das clausulas contratuais nos moldes formulados pelo 

requerido não merecem guarida. Assim, em que pese a petição de ID. 

14828294 ser tempestiva, não cabe discussão sobre o valor para fins de 

quitação e/ou abatimento do bem apreendido. Nesse sentido é o parecer 

do STJ: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA 

(PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). 1) A atual redação do art. 3º do 

Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas 

ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente 

se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre 

do ônus da propriedade fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da 

propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo 

as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de violação 

do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso especial 

provido. (REsp 1287402/PR RECURSO ESPECIAL2011/0245828-3, Relator: 

Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 18/06/2013. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA 

DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da 

Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no 

art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o 

pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) 

dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 

1421452 RS 2013/0392604-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de 

Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/05/2014).” RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 269, INCISO II, DO 

CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO MUTUÁRIO SOB PENA DE MULTA 

DIÁRIA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA - MULTA 

DIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA EM SUA 

TOTALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em purgação da mora, se 

restou demonstrado nos autos que o valor depositado pelo mutuário não 

era suficiente para quitação do débito em sua integralidade. Se a 

obrigação contratual não foi adimplida em sua totalidade pelo devedor, 

incabível a cominação de multa diária ao credor pela não devolução do 

veículo ao requerido no tempo aprazado pelo magistrado. (Ap 

156567/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) 

Todavia, o requerido, citado pessoalmente, não pagou a dívida, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, conforme 

previsto nos parágrafos 2°, 3° e 4°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69. 

Dessa forma, impõe-se a o julgamento pela procedência do pedido inicial, 

nos termos do § 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69. Destarte, o 

caso é de se consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem nas mãos do requerente. Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, em consequência, 

declaro consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo 

de marca FIAT, ano/modelo 2013/2014, modelo STRADA WORKING CD, 

cor branca, placa OBA9657, chassi 9BD578341E7755253, RENAVAM 

00596915357, descrito na petição inicial, nas mãos do requerente e 

proprietário fiduciário, tornando definitiva a apreensão liminar. DEIXO de 

condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do patrono do autor, por ser beneficiário 

da Justiça Gratuita. Outrossim, autorizo as alterações necessárias junto 

ao DETRAN. Por fim, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

vinculado aos presentes autos em favor do requerido. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se Após o trânsito em julgado desta decisão, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 18 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000755-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE (ADVOGADO(A))

MARIA MATILDE PASCHOAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE MAIER (TESTEMUNHA)

LUCIANA RAGAZZI CARNEIRO FALASQUE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000755-76.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA MATILDE PASCHOAL RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se o Embargado para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos declaratórios 

opostos, nos termos do artigo 1.023, §2º do NCPC. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 17 de setembro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002594-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. D. O. (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. A. J. (RÉU)

G. B. B. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

G. O. S. (TESTEMUNHA)

L. C. D. S. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1002594-73.2017.8.11.0007 DANIELE SCHELLIS DA SILVA LUIS MIQUEAS 

ALVES JUNIOR IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para ciência 

acerca da expedição do Termo de Guarda compartilhada conforme ID 

15452090. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de 

setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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DEJAIR RINALDO (AUTOR(A))

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (RÉU)

PILOTANDO GOSTOSO LTDA (RÉU)

NILTON NUNES GABRIEL (ADVOGADO(A))

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002181-26.2018.8.11.0007 DEJAIR RINALDO PILOTANDO 

GOSTOSO LTDA e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de 

setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000942-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

CLEIDE BRITTO BURGATT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000942-55.2016.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ATACADAO S.A. EXECUTADO: CLEIDE BRITTO BURGATT 

Vistos. Trata-se de “Execução e Título Extrajudicial com Pedido de Tutela 

de Urgência – Liminar de Arresto” ajuizada por ATACADÃO S/A em face 

de CLEIDE BRITTO BURGATT, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Durante o tramite processual, as partes firmaram acordo (ID. 15287993). 

Vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Primeiramente, DETERMINO a expedição de Alvará de Levantamento do 

valor bloqueado no ID 13715044, a ser depositado na conta apresentada 

no ID 15287993, pág.02. Outrossim, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes ao ID. 1587993 

e suspendo o feito até o dia 10/05/2020, para o cumprimento integral da 

obrigação descrita no acordo. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. 

Decorrido o prazo de suspensão do processo (data 10/05/2020), intime-se 

a parte credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se o acordo 

foi efetivamente cumprido. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002634-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002634-21.2018.8.11.0007 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para 

réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003027-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ELIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003027-43.2018.8.11.0007 MARIA JOSE ELIAS DO 

NASCIMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001773-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI JACINTO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Milena Caioni (RÉU)

VALTER STAVARENGO (ADVOGADO(A))

JANE CARVALHO BERNARDO CAIONI (RÉU)

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Oricelio Daite Melo, (TESTEMUNHA)

FRANCISCO LOURENÇO DOMINGOS (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001773-35.2018.8.11.0007 VALDECI JACINTO PEREIRA Jane 

Caioni e outros (2) IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de 

setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002028-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BALSAS (ADVOGADO(A))

UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA (AUTOR(A))

ADAUTO SILVA EMERENCIANO (ADVOGADO(A))

BRUNO COSTA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FABIO HENRIQUE ALVES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600  1002028 -90 .2018 .8 .11 .0007  UNIF L O R - U N I A O  D A S 

FACULDADES DE ALTA FLORESTA UTA - UNIAO DAS FACULDADES DE 

GUARANTA DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de 

setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002538-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE TENORIO DA SILVA (REQUERENTE)

GISELE TENORIO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

JESSICA TENORIO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1002538-06.2018.8.11.0007 JOSE JORGE TENORIO DA SILVA e outros (2) 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 
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requerente para manifestação acerca do ofício da Caixa Econômica 

Federal ID 15428233, bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001534-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GREZIANE GONCALVES CARRILHO (EXEQUENTE)

JAYME EBURNEO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1001534-65.2017.8.11.0007 GREZIANE GONCALVES CARRILHO SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos acerca da impugnação ao cumprimento 

da sentença ID 15471463, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4871 Nr: 48-39.1992.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalino Teza, Ivoni Della Giustina Teza

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDALINO TEZA, Cpf: 05997070972, Rg: 

641.159, brasileiro(a), casado(a), empresário e atualmente em local incerto 

e não sabido IVONI DELLA GIUSTINA TEZA, Cpf: 83505849120, Rg: 

975.423, Filiação: Paulino Della Giustina e Cecilia Della Giustina, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar os sócios da empresa executada IDALINO TEZA e IVONI 

DELLA GIUSTINA TEZA para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida no valor de R$ 129.289,06 (cento e vinte e nove mil, 

duzentos e oitenta e nove reais e seis centavos) – atualizado até 

10/08/2017, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 475-J, CPC).

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Trata-se de Procedimento de 

Cumprimento de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 475 e 

seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos. Intime-se a parte 

executada/embargante, na pessoa do advogado constituído nos autos, 

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

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 475-J, CPC).Não 

efetuado o pagamento, intime-se o autor para apresentar o cálculo do 

valor da multa. Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

intimando-se o executado/embargante do teor do respectivo auto, após 

sua confecção, nos exatos termos do § 1º do artigo 475-J do CPC 

.Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 475-J, § 4º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 13 de setembro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 92103 Nr: 5916-65.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves Pereira

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ALVES PEREIRA, Cpf: 

12911046900, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/08/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT em face de 

JOÃO ALVES PEREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Imposto Predial e Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3793/2010, 3794/2010, 3795/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/04/2008

 - Valor Total: R$ 1.074,94 - Valor Atualizado: R$ 1.074,94 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.1. Cite-se o devedor para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, pague a dívida ou garanta a execução.2. Se não for paga 

a dívida, nem garantida a execução, penhorem-se tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito, bem como das custas processuais e 

honorários advocatícios.3. Se o devedor não possuir bens passíveis de 

apreensão, bem como não tiver domicílio ou dele se ocultar, arrestem-se 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.4. Para a hipótese 

de não oferecimento de embargos do devedor, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) da dívida.5. Para a hipótese de 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, fixo os honorários advocatícios 

em 5% (dez por cento) da dívida.6. Defiro os benefícios do art. 172, § 2º, 

do Código de Processo Civil.7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.s

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 13 de setembro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59261 Nr: 3842-09.2008.811.0007

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilsa Ribeiro de Arueira

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

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

OAB:MT 8.615, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 150582 Nr: 1209-10.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessio Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 Vistos.

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

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

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

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

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

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

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

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

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

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128859 Nr: 4524-17.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 71).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO até 27.12.2018, nos termos da lei n. 13.340/2016, podendo o 

Requerente a qualquer momento solicitar o desarquivamento para as 

diligências necessárias.

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

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 19931 Nr: 3749-56.2002.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darli Rodrigues Cândido

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

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M, Carolina Davoglio de Arruda - 

OAB:16501-B/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 Vistos.

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

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

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

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

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

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

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

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

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

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127551 Nr: 3844-32.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinaldo de Azevedo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 117).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO até 27.12.2018, nos termos da lei n. 13.340/2016, podendo o 

Requerente a qualquer momento solicitar o desarquivamento para as 

diligências necessárias.

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

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107516 Nr: 2894-91.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEdIL-M, JSP, MdRFS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fl. 143, mediante busca via sistema INFOJUD, devendo o presente feito 

tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 160548 Nr: 1761-91.2016.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cazuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:33477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 intimada a parte autora não apresentou impugnação a contestação, 

conforme cert idão de f l .  38.Após,  v ieram os autos 

conclusos.FUNDAMENTO. DECIDO.DECLARO o feito SANEADO e, por 

entender necessário, fixo os seguintes pontos controvertidos e relevantes 

de direito (CPC, art. 357): a) a presunção de morte do companheiro da 

autora.Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento 

pessoal da autora.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

05 de novembro de 2018, às 14h30min.Deverão as partes apresentar o rol 

de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do 

art. 357 do NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, 
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caberá ao advogado da parte, informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIME-SE a parte e seu 

procurador para comparecer, consignando, na intimação da parte autora 

as penas do § 1º do art. 385 do NCPC.Sobre o despacho saneador, se 

tiver a Parte outras provas a produzir, especifique-as em 05 (cinco) dias, 

esclarecendo a pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob 

pena de preclusão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131435 Nr: 5940-20.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Barbosa de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 106).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO até 27.12.2018, nos termos da lei n. 13.340/2016, podendo o 

Requerente a qualquer momento solicitar o desarquivamento para as 

diligências necessárias.

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

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12708 Nr: 1298-92.2001.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

Trata-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada por 

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em desfavor de JOÃO PEDRO DE 

MORAES, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls. 197/198), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 197/198), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pela credora, quanto aos honorários advocatícios, 

cada parte deverá arcar com as despesas de seus respectivos 

advogados, conforme acordo celebrado entre as partes.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106095 Nr: 1361-97.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordana Boldori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilto Correia de Morais (Espólio), Rose Yara 

Moares Olivastro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Patrona Jordana 

Boldori, em face da decisão proferida à fl. 396.

Alega que a Embargante que houve erro material quando da determinação 

de arquivamento do feito, tendo em vista que não permaneceu a 

exequente inerte, e sim, a parte executada.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que houve o alegado erro material.

À fl. 391 foi determinada a intimação do Espólio de Rosilto Correa de 

Morais, para em 15 (quinze) dias, juntar aos autos instrumento de 

procuração, a fim de regularizar sua representação processual, todavia, a 

parte EXECUTADA (Espólio de Rosilto Correa de Morais) permaneceu 

inerte.

Nestes termos, à fl. 396, houve a determinação de remessa dos autos ao 

arquivo, diante da inércia da parte EXEQUENTE, o que foi um equívoco, já 

que não havia qualquer determinação que deveria ser cumprida pela parte 

EXEQUENTE.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Aclaratórios opostos e 

REVOGO a decisão proferida à fl. 396.

Nestes termos, tendo em vista que a dívida executada perfaz o montante 

de R$ 75.400,61 (setenta e cinco mil, quatrocentos reais vinte e seis 

centavos) e que a parte autora pugnou pela penhora de 8 (oito) lotes 

urbanos, que, indiscutivelmente, juntos, possuem valor MUITO superior ao 

executado, DETERMINO que a mesma especifique, no prazo de 15 

(quinze) dias, qual dos terrenos pretende penhorar.

Com a manifestação da parte, voltem-me os autos IMEDIATAMENTE 

conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116334 Nr: 4569-55.2014.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Manoel Marques Rodrigues, Marcirene Correia de 

Melo Rodrigues, SIDERLEY CASADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Vinícius de Miranda, Wagner Jeferson 

Miranda, Renilda Miranda

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

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

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

 ISTO POSTO, fixo como pontos controvertidos: a) se houve 

descumprimento de liminar; b) se houve violação e/ou alteração ilegal no 

estado de fato.Dessa forma, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29 de outubro de 2018, às 15h30min.Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC, bem como esclareça, no mesmo 

prazo, se querem depoimento pessoal.Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar 

as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de 

preclusão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134173 Nr: 7393-50.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) DEFIRO o pedido de conversão, e, com fundamento no artigo 4º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com alteração dada pela Lei nº 13.043/14, 

CONVERTO a ação de busca e apreensão em AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

EFETUEM-SE as necessárias anotações, inclusive no Distribuidor, e 

RETIFIQUEM-SE a autuação e no Sistema Apolo.2) CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de três (03) dias, contados da citação, pagar a 

dívida (CPC/2015, art. 829, caput), no endereço fornecido (fl. 65).2.1) A 

parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

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

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, 

CPC/2015).2.2) CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo 

para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte executada 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até seis (06) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (art. 916, caput, CPC/2015) e que a opção por tal 

parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, 

CPC/2015).Fazendo essa opção, deverá a parte devedora não só 

comprovar imediatamente o depósito inicial (30%), acrescido de custas e 

honorários de advogado, mas, também continuar a depositar as parcelas 

vincendas, independentemente da apreciação judicial de tal pedido (art. 

916, § 2º, CPC/2015).2.3) Se a parte executada fizer o requerimento da 

opção de que trata o item “2.2”, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar acerca de tal pleito, após o que, deverão vir os autos 

CONCLUSOS para análise, na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015.3) Não 

encontrado o devedor, EFETUE o Sr. Oficial de Justiça o ARRESTO de 

bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a execução (artigo 

830, caput, CPC/2015).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127328 Nr: 3733-48.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Dias da Silva & Cia Ltda - ME

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

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Logo, NÃO acolho a manifestação do impugnante e JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

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

inciso I do Código de Processo Civil.Tendo em vista que o Impugnante já 

realizou o pagamento do montante de R$ 92.797,06 (noventa e dois mil, 

setecentos e noventa e sete reais e seis centavos) expeça-se alvará de 

levantamento do valor em favor do requerente.INTIME-SE o Executado 

para que promova o depósito do valor remanescente de R$ 3.162,46, 

devidamente atualizado e corrigido.Condeno o Executado ao pagamento 

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

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

do CPC.Após, ao arquivo com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99547 Nr: 1036-59.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Gonçalves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueu Bernardes de Souza, Max Johny 

Gomes Vieira, Altair Afonso Krepsz, N Z Máquinas Industriais, Nova Lider 

Ind. e Com. de Máquinas Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivania Benedit Souza - 

OAB:16.224-MT, Luiz Pires Rocha - OAB:13067/MT

 Vistos.

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

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

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

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

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

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

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

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

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

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119095 Nr: 6797-03.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Pereira da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RENOVE-SE a INTIMAÇÃO ao Dr. Tavico Cezar Arendt, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, traga aos autos o laudo pericial, sob pena de crime de 

desobediência, considerando o princípio da boa-fé (art. 5º, do CPC/2015), 

sem prejuízo do disposto no art. 77, inciso IV, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Conste no mandado que, os honorários periciais serão liberados após a 

apresentação do laudo.

Após, intimem-se as partes para manifestarem acerca do laudo 

apresentado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127738 Nr: 3937-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVBH, ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvanei João da Silva - 

OAB:24620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ACOLHO a manifestação Ministerial (fl. 112), nestes termos, DETERMINO 

que a Inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua os autos com 

certidão negativa de dependentes do INSS, bem como certidão negativa de 

testamento, expedida pelo CENSEC.

Após, proceda-se a intimação da Fazenda Pública, nos moldes do artigo 

626 do CPC.

Cumpridas as determinações, COLHA-SE parecer do Ministério Público 

Estadual.

Por fim, VOLTEM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 114083 Nr: 2542-02.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues Junior

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (fls. 142/143), para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários sucumbenciais e 

contratuais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais e contratuais, estes no percentual de 40% 

do valor auferido pela parte autora, devendo referidos valores serem 

depositados na conta indicada à fl. 136.

Ademais, EXPEÇA-SE alvará judicial em favor da parte autora na conta 

indicada à fl. 136, transferindo as quantias para as contas do autor e de 

seu causídico (honorários contratuais e sucumbenciais).

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138250 Nr: 2039-10.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinês Tavares Ferreira, Edenil Gonçalves de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Tavares Ferreira

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

de Mato Grosso - OAB:, Jean Carlo Stavarengo - OAB:21713/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Izabela Thais Coelho Deotti - 

OAB:14067-O

 Vistos.

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

moldes dos artigos 536 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Pois bem. Esclareço inicialmente que, a jurisprudência admite, se houve 

novo esbulho, mesmo depois do trânsito em julgado da sentença a 

expedição de mandado de reintegração de posse. Nestes termos:

“POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRÁTICA DE NOVO 

ESBULHO PELO RÉU APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO – ADMISSIBILIDADE DA 

EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO – RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM, 

TRM/SBS – UNÂNIME – 1TACSP – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 

425716 – APIAI – 5ª CAMARA – J. 25/10/89”.

Todavia, para que isto ocorra, deverá este Magistrado esteja convencido 

da ocorrência de novo esbulho possessório, vez que a Exequente sequer 

trouxe elementos que demonstrem a ocorrência do mesmo.

Nestes termos, DETERMINO que o Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 48h, 

verifique, in locu, se o imóvel litigioso encontra-se ocupado pela Executada 

Rosangela Tavares Ferreira.

Após a diligência necessária, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 17653 Nr: 2987-40.2002.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Conti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

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

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às fls. 

352/353 à decisão de fls. 348/351.

Alega que o Embargante que há contradição quanto a decisão que 

condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que houve a alegada contradição na 

decisão embargada.

Com efeito, vislumbro tratar-se de mero erro material, devendo assim, com 

o fito de sanear a contradição apontada, esclarecer que o percentual 

devido a título honorário advocatícios é VINTE POR CENTO (20%).

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Aclaratórios opostos, 

fazendo constar na sentença embarga que:

“Por fim, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que diante do lapso de tempo decorrido até aqui, 

pelo esmero no trabalho, na combatividade de cada patrono, fixo em vinte 

por cento (20%) sob o valor da condenação, por ter o autor obtido êxito 

na totalidade dos pedidos (CPC/2015 - artigo 85, § 2º).”

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136528 Nr: 1119-36.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Elias da Cruz, Francisco Rozeno Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Acerca da manifestação de fl. 63, INTIME-SE a Exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca da proposta 

de acordo.

Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109338 Nr: 4837-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME, Odivaldo Pachi, 

Jucelena Oliveira Carrijo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 159, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, pugnando pelo que entender 

ser de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134177 Nr: 7397-87.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.J.L. Campos e Cia Ltda-ME, Elenildo Jorge 

Lobato Campos

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 49, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125124 Nr: 2449-05.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Penha Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, INTIME-SE o Patrono da parte, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe qual o percentual do valor que faz jus a título de 

honorários contratuais, devendo, se possível, instruir os autos com cópia 

do contrato de honorários advocatícios.

Após, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto aos 

honorários contratuais informados, bem como em favor da parte AUTORA 

conforme dados bancários apresentados (fl. 81).

Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores, transferindo as 

quantias para as contas do autor e de seu causídico (honorários 

contratuais e sucumbenciais).

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123940 Nr: 1806-47.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malvina Cordeiro da Cruz

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.Trata-se de embargos de declaração interpostos por 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a 

sentença de fls. 175/179, alegando, em síntese, que houve contradição na 

sentença proferida tendo em vista a condenação, somente da parte ré, ao 

pagamento das despesas e honorários advocatícios.Conheço do recurso, 

eis que adequado e tempestivo.No mérito, entretanto, nego provimento ao 

recurso, uma vez que a matéria desafiada nos embargos de declaração 

deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação da parte 

recorrente à decisão proferida.Não cabe em sede de embargos de 

declaração, ainda que se fale em efeitos infringentes, a modificação da 

sentença que a parte não concorda. .Neste interim, não há que se falar em 

condenação equivocada por parte deste juízo. Assim sendo, por não 

vislumbrar a hipótese contida no artigo 1022 do Novo Código de Processo 

Civ i l ,  NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47425 Nr: 6884-37.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cuiabá Auto Ônibus Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATURNO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Lopes - OAB:31049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 111, INTIME-SE a Exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito. Ademais, 

determino que conste no respectivo mandado de intimação que, caso não 

se manifeste no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142604 Nr: 4436-42.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roldão Flausino Garcia

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

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

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

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

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

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

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.
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Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

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

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137888 Nr: 1832-11.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHAT, Celma de Freitas Angoti Tristão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413/MT

 Vistos.

Analisando os autos denoto que o comprovante de depósito de fls. 

159/161, diz respeito ao valor já levantado pela parte exequente, por meio 

do alvará de fl. 158.

Nestes termos, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, CUMPRA INTEGRALMENTE a determinação de fl. 156, 

consignando nos autos o montante remanescente de R$ 121,24 (cento e 

vinte e um reais e vinte e quatro centavos).

Em caso de inércia da parte executada, INTIME-SE a exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê o regular prosseguimento ao feito, 

pugnando pelo que entender ser de direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118057 Nr: 5992-50.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene do Prado Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:OAB/MT 16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do requerido à fl.92, esclareço que o valor constringido já foi 

devidamente transferido para a conta da parte exequente, conforme se 

comprova pelo alvará expedido à fl.83.

No mais, após intimada, a parte exequente em nada se manifestou pela 

continuidade do feito, assim, DETERMINO a sua intimação pessoal, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118776 Nr: 6540-75.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Leite da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7901/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A em face de MANOEL LEITE DA ROCHA.

Entre um ato e outro, determinou-se a intimação pessoal da Parte Autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, sob pena de 

extinção do feito.

Conforme certidão de fl. 72, devidamente intimada, a parte exequente não 

manifestou-se nos autos.

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que houve a inércia da parte Autora em 

praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Com efeito, houve a intimação pessoal da parte Autora, para, no prazo de 

05 (cinco) manifestar-se nos autos, sob pena de extinção, todavia, a parte 

Autora quedou-se inerte no atendimento de seu dever processual, em 

flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, condeno da parte Autora ao pagamento das custas processuais.

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

 Cumpra- se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 11169 Nr: 430-17.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Omnia de Armazéns Gerais - 

COAG, Oronzo Giannotte, Alba Di Pinto Gianotti, Maria Elizabeth Martini 

Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacir Scartezini - OAB:7323-SC, 

Marçal Marcellino da Silva Neto - OAB:5865-PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6.522, João Celestino Corrêa da Costa Neto - 

OAB:4611-A, Luciana Gamballi Corrêa da Costa - OAB:4.726

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos por ESPÓLIO DE 

ORONZO GIANOTTI, contra a decisão de fl. 289, alegando, em síntese, 

que houve contradição na sentença proferida tendo em vista a 

determinação de nova avaliação a ser realizada por oficial de justiça.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

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

desafiada não pende de qualquer contradição.

 Assim, a existência de laudo anterior realizado por oficial de justiça, não 

obsta que a nova avaliação seja feita por profissional da mesma categoria, 

sendo, portanto, desnecessário a nomeação de perito especializado.

Para elucidar esta questão, observe-se o que dispõe o inciso V, do art. 

154, do CPC/15, vejamos:

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

V - efetuar avaliações, quando for o caso;

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente embargo declaratório.

Cumpra-se como anteriormente determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56535 Nr: 1114-92.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YKAS, RdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

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

OAB:17.811-0 MT, Rosangela de Souza Alencar - OAB:24819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Felix de Lira - 

OAB:24837

 Vistos.

Trata-se de execução de prestação alimentícia proposta por Y. K. A. S., 

representado por genitora ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR, em 

desfavor de ELTON VIEIRA SAKATA.

Às fls. 78/80 a parte autora requer o protesto do pronunciamento judicial.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o presente feito reger-se-á pelo art. 528 e 

ss. do referido diploma.

Pois bem, o pedido da parte exequente encontra respaldo no §1º, do art. 

528 do NCPC, o qual, pode, inclusive, ser feito de ofício pelo Magistrado 

em caso de cumprimento da ordem de pagamento.

Assim, o pedido de protesto judicial do débito merece ser deferido, tendo 

em vista que o executado devidamente citado e intimado para efetuar o 
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pagamento das prestações vencidas, não o realizou.

Com feito, o executado demonstra total descaso em relação a sua prole, 

podendo, portanto, ter restrita sua liberdade de aquisição de crédito e de 

outros atos de contratação e /ou negociação de bens e serviços.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 1º da Lei 13.105/15 (NCPC), 

DEFIRO o pedido de protesto do pronunciamento judicial, utilizando o valor 

indicado à fl. 81, procedendo-se à expedição do necessário.

O protesto poderá ser baixado, independentemente de nova ordem judicial, 

em caso de pronto pagamento da totalidade da obrigação, acrescida das 

prestações vencidas após o ajuizamento da execução e não pagas, uma 

vez que se trata de obrigação de trato sucessivo.

Em havendo qualquer pagamento, antes de enviar os autos conclusos, 

abra-se vistas ao patrono da parte exequente para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109135 Nr: 4614-93.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Rosa

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

(pedalando Gostoso), Kinetron Eletrônica Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

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

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

- OAB:262.436-SP

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 150, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, pugnando pelo que entender 

ser de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143500 Nr: 4886-82.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Líncon de Oliveira Antunes

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

DPVAT S/A

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

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

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

OAB:19.142 OAB/MT, Fagner da Silva Botof - OAB:12903, Renato 

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

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125088 Nr: 2428-29.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudineia Ferreira Batista, HGFM, Claudineia Ferreira 

Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newlink Comércio, Importação e Exportação 

Ltda, Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15523/MT

 Vistos.DEFIRO o pedido formulado à fl.232, com fundamento nos artigos 

835, X, e 866, ambos do NCPC, e DETERMINO que seja expedido o 

mandado de penhora sobre 10 % (dez por cento) do faturamento da 

empresa executada, limitado ao valor do débito (R$9.109,32), Assim, 

INTIME-SE o representante legal da empresa executada Extraluz Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda (Rio Móveis), consignando que os valores devem 

ser depositados em Juízo mensalmente até atingir o valor do débito 

executado.E, caso seja feito o descumprimento da ordem e/ou 

cumprimento inferior, poderá ser determinada a perícia contábil, devendo 

os valores serem depositados em juízo para fins e efeitos de garantia para 

q u e  s e j a  p o s s í v e l  a  o f e r t a  d e  e m b a r g o s  d o 

devedor.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5048 Nr: 138-37.1998.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. T. Gomes & Cia Ltda Mercado Consolata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Edilson Lima Fagundes - 

OAB:5994/MT, Mauro Bastian Fagundes - OAB:8907/MT

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 236-v 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119168 Nr: 6872-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 275/276, nestes termos, EXPEÇA-SE alvará, em 

favor do Exequente, conforme requerido.

Após, havendo saldo remanescente, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte 

Executada, na conta indicada à fl. 275v.

Por fim, ABRE-SE vista à executada para, querendo, manifeste-se nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, vindo-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102069 Nr: 3967-35.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Giacomin da Cruz - 

OAB:16.357-O/MT, Marcio Aparecido Spagnolo - OAB:17600/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415

 Ademais, por se tratar de bem móvel de fácil comercialização e 

transporte, é evidente a possibilidade de desaparecimento dos 

semoventes caso permaneçam na posse do executado ou de terceiro. 

Assim, entendo suficientemente provados com os documentos juntados 

aos autos os pressupostos para concessão da PENHORA com Busca e 

Apreensão dos semoventes que estiverem nas propriedades 

denominadas “Sítio Rochedo”, “Fazenda Rochedo”, “Chácara Rochedo”, 

“Fazenda Onça Magra” e “Sítio Talismã”, até o limite da dívida, que 

atualmente encontra-se em R$155.490,33 (cento e cinquenta e cinco mil, 

quatrocentos e noventa reais e trinta e três centavos).Expeça-se o 

competente mandado, que deverá ser cumprido com prudência e 

moderação pelo Sr. Meirinho, com acompanhamento do Exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, depositando-se os semoventes em mãos do 

Exequente que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, 

lavrando-se o respectivo termo de compromisso.Concedo ao Sr. Oficial de 

Justiça as prerrogativas do art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como, a 

requisição de força policial, se extremamente necessário, o que deverá 

ser certificado nos autos.A diligência para o cumprimento do ato acima 

determinado deverá ser custeada pela parte exequente, a ser depositada 

em juízo.Se nada for encontrado, voltem-me conclusos para buscas via 

sistema INFOJUD em nome dos filhos e da esposa do executado.Às 

providências, intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124644 Nr: 2151-13.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALBERTO ANTONIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente à fl. 64, devendo os 

presentes autos ficar suspenso até a data de 27.12.2018, conforme 

estipulado pelo art. 10º da lei 13.340/2016.

Sendo assim, remetam-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, sem baixa 

na distribuição, devendo lá permanecer até a data de 27.12.2018, ou 

prévia manifestação da parte interessada.

Decorrido o prazo da suspenção, certifique-se e intime-se a exequente 

para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 16894 Nr: 1944-68.2002.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Elson Cristovão Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Rodrigo Khater Fontes - 

OAB:26.044-PR, Rosangela Khater - OAB:6269, Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

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

OAB:17.811-0 MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Inicialmente, verifico que, ao contrario do que alega a exequente 

ODEBRECHT o banco executado (Banco Bradesco S/A) promove o 

depósito, de forma voluntária, do valor R$ 90.983,97 (noventa mil, 

novecentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), nestes 

termos, INTIME-SE a Exequente (Odebrecht) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, informando a conta bancária para 

que seja realizada expedição de alvará para o levantamento do valor 

consignado, visto que o mesmo encontra-se em TOTAL conformidade com 

o valor por ela executado e apresentado, conforme planilha de fl. 293v.

Por outro lado, no que diz respeito à execução promovida pelo exequente 

Elson Cristóvão Rocha em face da Odebrecht, verifico que o mesmo não 

concordou com o valor consignado pela executada à fl. 272, bem como 

que a parte executada sequer apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Nestes termos, DETERMINO a expedição de alvará do valor já consignado 

nos autos em favor do exequente (Elson Cristóvão Rocha) e, DETERMINO 

que o mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, dê o regular prosseguimento 

à execução do saldo remanescente, pugnando pelo que entender ser de 

direito.

Pr fim, esclareço que não há que se falar em REMESSA dos autos à 

Contadoria Judicial, visto que a atualização e cálculo do valor executado 

compete à parte exequente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140270 Nr: 3085-34.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) 

S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Creuza de Abreu Vieira 

Coelho - OAB:68.516-RJ, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:13082-MT

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos nos 

termos acima citados, que passarão a fazer parte integrante da sentença 

embargada.Outrossim, determino a expedição de Alvará de Levantamento 

em favor do Município de Alta Floresta, nas contas apresentadas à fl.83, 

do valor integral encontrado via bacenjud à fl.76, visto que não houve 

apresentação de impugnação pela executada.Por fim, verifico que o valor 

integral da dívida em questão foi encontrado via bacenjud e liberado em 

favor da exequente, assim, intime-se a mesma para manifestar pela 

extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.Após 

voltem-me conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140543 Nr: 3248-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Geia de Lima

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 
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atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37477 Nr: 2933-69.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saravy & Brito Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Felipe Lammel - 

OAB:7133/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 212).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do 

artigo 921 do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, certifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130100 Nr: 5184-11.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Candido da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

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

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

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

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

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

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

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

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

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

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143497 Nr: 4884-15.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Regina Pereira Monteiro

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

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

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

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

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

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

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

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

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

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

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34528 Nr: 15-92.2005.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Lizete Reffatti Zinelli

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 152, em que resta certificada a inércia da 

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

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129164 Nr: 4686-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolanda Almeida Amaral

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

OAB:13311/MT, Flaviany Ribeiro Garcia Almeida - OAB:12.889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 110, INTIME-SE a parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito. Ademais, 

determino que conste-se que, caso não se manifeste no prazo 

mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14088 Nr: 2059-26.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ópera - Artigos e Vestuário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Valentin da Silva Damasceno, Ildemar da 

Silva Pereira

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

OAB:5126-A/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 367, em que resta certificada a inércia da 

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

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 105892 Nr: 1155-83.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionéia Martins Conceição de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sistema Nortão de Radiofusão Ltda., Luiz 

Carlos Rabecini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 7499-A, 

Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 178/179, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60516 Nr: 184-40.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogerio de Oliveira - 

OAB:11324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 Vistos.

Diante da informação de fl. 158, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105118 Nr: 318-28.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rebonato & Rebonato Ltda, Marlene Rebonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiranit Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 139/140, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131773 Nr: 6103-97.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Renilda Leal dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltdqa, Job 

Distribuidora de Veículos Ltda (Ford Tropical)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, Marcus Vinicius de Morais Junqueira - 

OAB:175.803-B/SP, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/SP

 Inicialmente, tendo em vista a impossibilidade de realização de perícia 

técnica ante a ausência de profissional habilitado no Município, bem como 

a inércia do Perito Fernando Oliveira do Rosário, DEIXO de realizar perícia 

no veículo objeto da lide.No que diz respeito ao petitório de fl. 154, passo a 

analise dos pedidos de itens “2” e “3”.A parte autora pleiteia a “fixação de 

prazo para as rés, com o fim de anexar ao processo ordem de serviço 

referente ao concreto realizado a partir de 01/08/2015...”, todavia, 

analisando os autos, verifico que não houve por parte da autora o pedido 

de inversão do ônus da prova, que é, basicamente, um instituto do direito 

que determina que a prova de uma situação alegada deva ser feita por 

quem está sendo processado.Nestes termos, em respeito ao princípio 

“nemo tenetur se detegere” (o direito de não produzir prova contra si 

mesmo), INDEFIRO o pedido.Por outro lado, defiro o depoimento pessoal 

das partes e a produção de prova testemunhal.ISTO POSTO, fixo como 

pontos controvertidos: a) ocorrência de dano material e sua extensão; b) 

a responsabilidade atribuída as Rés; d) subsidiariamente, a culpa 

exclusiva ou concorrente da Autora; e) a existência de vício oculto no 

veículo; f) a ocorrência de demora na reparação e entrega do veículo e, 

por fim, g) a ocorrência de possível desgaste natural da peça;.Dessa 

forma, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98848 Nr: 7165-17.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Scheidt & Cia Ltda - ME, Márcia Scheidt, 

Edson Dantas Rodrigues, Alcena Nilson Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23.016

 Vistos.

Diante da informação de fl.131, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 42170 Nr: 2387-77.2006.811.0007

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Liliana Ltda., Alex Martins 

Chaves, Fernando Douglas Sabino Junqueira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B/MT, Thiago Milani - OAB:11984, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, contra a sentença de fls.39/40, alegando, em 

síntese, que houve contradição na sentença proferida tendo em vista que 

o feito foi extinto pelo pagamento antes mesmo do exequente manifestar 

acerca da suficiência ou não da constrição realizada.

Intimada a embargada para se manifestar, esta quedou-se inerte (fl.48).

DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

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

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

prolação da sentença de extinção o alvará para liberação do valor da 

demanda já havia sido devidamente assinado e liberado o valor em favor 

da embargante, conforme se comprova pelo extrato juntado à fl.42.

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

Novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos declaratórios.

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

Ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138443 Nr: 2119-71.2016.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSA, APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO DA SILVA AGUIAR, Filiação: 

Neuza Lucinda de Almeida e Jose da Silva Aguiar, brasileiro(a), natural de 

Rosario Oeste-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A. M. S. A., menor impúbere, neste ato representada 

por sua genitora, ANA PAULA SIMÕES, por intermédio da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, vem, propor a presente AÇÃO DE 

ALIMENTOS pelo rito da lei 5478/68 em face de LUCIANO DA SILVA 

AGUIAR, brasileiro, estado civil (desconhecido), profissão 

(desconhecida), portador do RG n. (desconhecido), inscrito no CPF sob o 

n° (desconhecido), residente e domiciliado na Rua da Igreja, n° 70, 

Povoado Solares, Bairro Robalo Mosqueira, município de Aracajú-SE, CEP: 

49.000-000, pelas razões de fato e de direito que a seguir passa a expor 

e requerer: De acordo com o artigo 1.694 e seguintes do Código Civil é 

sabido que o requerido pode fornecer os alimentos sem qualquer privação 

de seu sustento, e que apresenta plenas condições de arcar com 

alimentos no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo 

vigente, que hoje equivale a R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois 

reais). DOS PEDIDOS - Expositis, requer: a) Os benefícios da Justiça 

Gratuita, com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no 

artigo 98 do Código de Processo Civil, pois a requerente e sua 

representante legal não têm condições de arcar com os encargos 

decorrentes do processo, sem prejuízo se seu sustento e de sua família, 

conforme declaração em anexo; b) A fixação de alimentos provisórios no 

valor correspondente 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, 

hoje o que equivale a R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais); c) 

Intimação do ilustre representante do Ministério Público para que 

intervenha no feito ad finem; d) Intimação pessoal da Defensoria Pública 

Estadual para todos os termos e atos do processo; e) Considerando que a 

parte autora não dispõe de todas as informações acerca da parte 

requerida, requer, com fundamento no art. 319, §1º do NCPC, seja oficiado 

ao INSS para informar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, 

Receita Federal, INFOSEG, INFOJUD, SIEL; f) A citação do réu para que, 

querendo, ofereça resposta no prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos 

efeitos da revelia; g) Ao final, a total procedência do pedido inicial, para o 

fim de condenar do requerido ao pagamento definitivo da pensão 

alimentícia a menor no valor de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois 

reais), equivalente a 40% (quarenta por cento), devendo a quantia ser 

paga até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta de 

titularidade da genitora da infante, a saber: Caixa Econômica Federal, 

Agência n° 1385, operação 013, conta n° 76010-1; h) Condenação do réu 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses 

(honorários) em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato, a serem 

depositados no Banco do 001 – Banco do Brasil, Agência 3834-2, conta 

corrente 1.041.044-9; i) Protesta provar o alegado por todos os meios de 

provas em direito admitido, sem exceção, e a apresentação de demais 

documentos que forem ordenados, depoimento pessoal do réu e oitiva de 

testemunhas arroladas em momento oportuno, reservando-se o direito de 

usar os demais recursos probatórios que se fizerem necessários ao 

deslinde da ação.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das explanações e documentos 

apresentados nos autos, em caráter excepcional, DEFIRO a citação por 

edital do Executado.Havendo o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelos executados citado via edital sem sua manifestação, desde 

já nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com 

atribuições perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes 

determinados pelo inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser 

intimado pessoalmente para se manifestar no feito.Com a manifestação do 

curador especial, dê-se vista dos autos à exequente para manifestar, em 

15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 21 de setembro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133720 Nr: 7139-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSS, GGCeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 38, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137029 Nr: 1414-73.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Buzzo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Sicredi Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 132, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.
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CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108199 Nr: 3631-94.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

COLHA-SE parecer do Ministério Público Estadual, após, voltem-me os 

autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 3661-95.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. Barros Me - Mercado Popular, Janaína 

Bruno Barros

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 92, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70419 Nr: 3391-13.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Samuca Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xingu Transporte Ltda

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 266, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do(s) veículo(s), e ainda, se deseja a remoção, permanecendo 

como depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122440 Nr: 850-31.2015.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFM, DAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON DE MIRANDA - 

OAB:4336-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa de fls. 135vº, bem como para indicar o atual endereço do 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117251 Nr: 5355-02.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Fábio Joanucci

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do ofício e 

documentos de fls. 288/292, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117170 Nr: 5280-60.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Miranda

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117522 Nr: 5564-68.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos de Castro

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137929 Nr: 1865-98.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Brites de Sá Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Manoel Azevedo

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 
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correspondência devolvida de fls. 53 verso, bem como para indicar o 

endereço do requerido Sebastião Manoel de Azevedo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4881 Nr: 16-92.1996.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, 

José de Jesus Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Francisco Bosi -Espólio, Elaine Débora 

Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 

3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

de honorários (Dr. José de Jesus Assunção) para manifestação acerca 

do decuro do prazo de suspensão do feito, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 42708 Nr: 2952-41.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

de honorários para manifestação nos presentes autos acerca do 

resultado negativo obtido na busca de bens e ativos financeiros do(s) 

executado(s) pelo sistema Infojud e Renajud conforme documentos de fls. 

175/190, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59893 Nr: 4576-57.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Pereira, Vanderley Carlos Pianovski, Tamis 

Adriana Biliato Pianovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Pedro Muller, Agnaldo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT, Marcelo Reis Cardoso - OAB:10088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mara Mone Ferreira Soares 

Furim - OAB:MT/17224

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca do decurso do prazo de suspensão 

do feito, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119248 Nr: 6932-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Juchem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Automóveis Ltda., Alcides Fernandes 

Lopes, Alex Sandro França Lopes, Fabiula França Lopes Cerqueira da 

Silva, Haide França Lopes, Ana Paula Lopes Menin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Neves de Carvalho - 

OAB:MT - 12.691-B, Jorge Gustavo Winter - OAB:19.418-O/MT, 

Kassio Roberto Pereira - OAB:12.691/B

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

OAB:17.811-0 MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca das 

correspondências devolvidas conforme fls. 103/104, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4409 Nr: 88-45.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Lemos, Narciso Francisco 

Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da avaliação de fls. 

294/295, bem como para providenciar a averbação da penhora à margem 

da matrícula do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104862 Nr: 42-94.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO PEDRO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boucault - OAB:MT 

4802-B, Rita de Cássia Xavier - OAB:14.868/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108311 Nr: 3759-17.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Energisa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Souza Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

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

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Michelle 

Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 147-v (R$8.534,00).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 
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endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 149347 Nr: 618-48.2017.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Berlanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16555-A /MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.78 (R$12.645.06).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119328 Nr: 7003-17.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Maria de Souza & Cia LTDA - ME, 

Beatriz Maria de Souza, Romar Jose de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:20.342/MT, Wagner Silveira Fagundes - OAB:22276/O

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.118 (R$38.668,94).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados.

 Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência de bens registrados em 

nome da executada.

Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120247 Nr: 7683-02.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Alves de Moura, Onice Perroni de 

Moura

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 83 (R$25.359,60).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120327 Nr: 7743-72.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Móveis Nunes Ltda. - Parapuã Moveis e 

Eletrodomésticos, Denise Nunes da Silva, Antonio Lourival Godoy, Rangel 
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Cleiton Sisti, Danielli Nunes da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 155-v (R$154.393,75).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114880 Nr: 3290-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos, H.Thom. Com. De Artigos 

do Vestuário Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.Thom. Com. De Artigos do Vestuário 

Ltda-ME, Franciele da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idalina Pereira Cabral Correa - 

OAB:10846/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT, Idalina Pereira Cabral Correa - OAB:10846/MT, 

Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para ciência da decisão de fl. 259, bem como acerca do 

resultado negativo obtido na busca de bens e veículos do(s) requerido(s) 

pelo sistema INFOJUD e RENAJUD conforme documentos de fls. 260/261, 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003601-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

ANTONIO RUBENS PELISSARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003601-03.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANTONIO RUBENS PELISSARI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de “ação de aposentadoria por idade 

rural” ajuizada por ANTÔNIO RUBENS PELISSARI em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o 

recebimento de aposentadoria por idade, em razão de sua qualidade de 

trabalhador rural (ID. 11265758). Instruiu os autos com os documentos. 

Recebida a inicial ao ID. 11284366, oportunidade em que fora determinada 

a citação da Autarquia requerida. Laudo pericial acostado ao ID. 

13794831. Manifestação da parte autora ao ID. 14048398. A Autarquia 

Federal apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, 

bem como a falta de interesse de agir e no mérito aduziu que a parte 

autora não comprovou a atividade rural no período correspondente para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos constantes na inicial 

(ID. 14806210). A parte autora apresentou impugnação à contestação ao 

ID. 15383879. É o relatório. PASSO A SANEAR O FEITO. Quanto a 

preliminar trazida pela Autarquia, esta não merece prosperar, pois o 

requerimento na via administrativa se deu em 10.02.2017, e a ação foi 

ajuizada em 30.12.2017, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal 

anterior ao ajuizamento da ação. Superada a preliminar suscitada e não 

havendo outras preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado da lide (NCPC, art. 355), declaro o processo saneado. Fixo o 

ponto controvertido em prova do efetivo exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991). DESIGNO audiência de instrução para o dia 05 de novembro de 

2018, às 15h30min. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC. Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 24 de setembro 

de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002551-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE MARIA SAVARIZ (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002551-39.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: DULCE MARIA SAVARIZ REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Trata-se de Ação de Exibição de Documentos c/c 

Pedido Liminar ajuizada por DULCE MARIA SAVARIZ em face de BANCO 

OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A., todos devidamente qualificados 

nos autos. Com a inicial (ID. 9953228) foram juntados os documentos 

necessários. Recebida a inicial (ID. 10124903), foram concedidos os 

benefícios da justiça gratuita, bem como deferida a liminar para 

apresentação dos documentos necessários. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação, bem como exibiu os documentos 

solicitados. Além disso, requereu a revogação dos benefícios da justiça 

gratuita, vez que a autora não é hipossuficiente. Intimada, a autora 

apresentou impugnação à contestação (ID. 11654925), alegando que os 

documentos apresentados pelo requerido são ardilosos. Conforme 

determinado ao ID. 13546491, a parte autora promoveu o recolhimento das 

custas processuais, conforme manifestação e documento de IDs. 

15358958/15358984. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O feito se encontra apto a receber julgamento 

antecipado, eis que está presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, não sendo necessária a produção de outras 
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provas. Por não haverem preliminares, passo a análise do mérito da ação. 

Ora, restou claro nos autos que o presente pedido foi formulado na forma 

dos arts. 396 e seguintes do CPC. A autora requereu a exibição pela 

instituição financeira ré do contrato de financiamento e refinanciamentos 

em nome da requerente. Ademais, pelo que se extrai dos autos, o 

documento é comum às partes e por isto é defeso ao requerido recusar a 

exibição, conforme o prescrito no artigo 399 do atual CPC, que dispõe: "o 

juiz não admitirá a recusa se: I – o requerido tiver obrigação legal de exibir; 

[...] III - se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.” Todavia, 

a parte requerida cumpriu totalmente a obrigação inicial, visto que 

apresentou todos os documentos requisitados na inicial, conforme se 

comprova os documentos acostados à contestação. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, visto que os documentos exigidos na 

inicial foram devidamente apresentados pelo requerido. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para 

seu exercício, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil. 

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

Intimem-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 27/2018 - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser 

obedecida pelos Oficiais de Justiça no mês de OUTUBRO do corrente ano, 

que servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na escala 

reserva os plantonistas do dia seguinte

* A Portaria nº 27/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Sentença

PROCESSO Nº:7218-65.2015.811.0004 (CÓD. 206104) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1. Trata-se de Pedido de Providências 

encaminhado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra 

do Garças, visando averiguar possíveis irregularidades referentes as 

Matrícula nº 191 e nº 1831(duas), noticiando que as três matrículas 

possuem a mesma área. 2. Com a inicial vieram os documentos (fls. 

07/20), e neles se observa que uma das matrículas n.º 1.831, se 

apresenta mais completa, contendo averbação até AV-9. 3. O primeiro 

imóvel, refere-se a matrícula nº 191 com área de 1.749,00 ha e 8.795,00 

m²(fls.7), situado no município de Barra do Garças/MT, denominado 

"Marcí", aberta em 26 de Janeiro de 1976, originária da transcrição n° 

2.603 que se trata do registro do Título Definitivo de Propriedade descrito 

às fls. 11. 4. Na transcrição n.º 2.603 consta abertura matrícula n.º 191. 5. 

O segundo imóvel, refere-se a matrícula nº 1.831, com a mesma área de 

1.749,00 ha e 8.795,00 m²(fls. 8/10), e também se refere ao registro do 

título definitivo de propriedade mencionado no primeiro imóvel, aberta em 

12 de Julho de 1976, originária da transcrição n° 2.603, de propriedade 

primitiva do Estado de Mato Grosso. (fls. 08). 6. Há também uma terceira 

matrícula n.º 1.831 às fls. 9, também com área de 1.749,00 ha e 8.795,00 

m², que aparenta ser idêntica à matrícula de fls. 8, até a averbação AV-5. 

Porém, se encerra na averbação AV-9 com transferência da área para a 

Comarca de Água Boa(fls. 10verso).Também consta ser originária da 

transcrição n.º 2.603. 7. A escritura de Compra e Venda registrada no R-6 

desta matrícula consta nos autos e confere(fls.34/41). 8. Há nos autos às 

fls. 15/16, cópia de matrícula nº 1.833 com área de 1467,00 ha, porém se 

refere a área diversa e só foi mencionada nos autos por constar sua 

abertura na transcrição n.º 2.603, que inclusive, segundo interino, 

deduz-se que houve erro material, já que aparentemente a intenção do 

escriturário seria registrar 1.831 onde constou 1.833. 9. Depois de 

solicitados, juntaram-se outros documentos aos autos (34/46, 54/62, 66/69 

e 81/85) referentes ao arquivo de conhecimento das matrículas. 10. 

Intimado, o Ministério Público se manifestou (fls. 73/74) pelo bloqueio 

apenas da matrícula 191 – Livro n° 02, já que a matrícula n° 1.831 já 

encontra-se encerrada. 11. Os interessados foram intimados (fl. 47) para, 

querendo, se manifestar. Decorrendo o prazo sem qualquer manifestação. 

12. As matrículas nº 191(fls. 7) e 1.831(fls. 8), atualmente se encontram 

livres e desembaraçadas para nelas se proceder qualquer averbação. 13. 

Quanto as matrículas n.º 1.831(fls. 9) e 1.833(fls. 15/16) foram 

transferidas para a Comarca de Água Boa-MT. 14. De acordo com o art. 

169, caput, da Lei nº 6.015/73, "todos os atos enumerados no art. 167 são 

obrigatórios e efetuar-se-ão no Cartório da situação do imóvel", instituindo 

a regra da territorialidade. 15. Ao comentar o artigo 169, da Lei 6.015/73, o 

doutrinador Walter Ceneviva (2010, item 425), em sua obra Lei dos 

Registros Públicos Comentada, assim expressa: "Criados novos serviços 

será aguardada sua efetiva instalação. Nessa hipótese a área é atribuída 

a um novo registrador, mas há período em aberto, de espera, até o início 

de suas atividades, no qual o antigo continua a receber os registros. À 

margem destes ou ao pé das matrículas, enquanto subsistirem, 

continuarão a ser feitas averbações que lhes digam respeito, mesmo 

depois da instalação do novo serviço (art. 295)." 16. A CNGCE também faz 

alusão ao tema conforme prescreve o art. 656, a seguir: 17. Art. 656. 

Quando for criada nova serventia e, enquanto esta não for instalada, os 

registros continuarão a ser feitos na circunscrição que sofreu o 

desmembramento, não sendo necessário repeti-los na nova serventia. Da 

análise dos autos, denota-se que as duas matrículas acima mencionadas 

foram encerradas no Serviço Registral desta Comarca, em decorrência da 

instalação do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Água Boa – 

MT, para onde, a totalidade dos imóveis foi transferida, abrindo-se, novas 

matrículas para os imóveis em questão, fato, que põe termo à atuação 

desta Diretoria do Foro para a prática de atos se configurada a existência 

de irregularidades nas cadeias dominiais destas, conforme competência 

definida pelo art. 52, do COJE/MT. 18. A competência é o instituto que 

define o âmbito de exercício da atividade jurisdicional de cada órgão e, no 

caso das matrículas n.º 1.831(fls. 9) e 1.833(fls. 15/16, a fiscalização do 

Cartório Extrajudicial da Comarca de Água Boa– MT, deve ser exercida 

pela Diretoria do Foro daquela Comarca, para onde este feito deverá ser 

remetido. 19. Feitas as ponderações, inauguraram a presente averiguação 

que pode eventualmente culminar em retificação, nulidade ou 

cancelamento de registro público, logo, deve ter a sua pretensão 

reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível competente. 20. 

Cumpre ainda salientar que no que tange as Matrícula nº 191 e nº 1.831

que se encontram ainda na Comarca de Barra do Garças, verifica-se que 

a Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de 

cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de Direito 

e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 21. Com efeito, 

deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser aberta uma única 

matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se referir a um imóvel 

(art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a orientação fundada no 

Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da Matrícula. 22. Diante de 

todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, indícios de 

Duplicidade de Matrícula e Fraude do Registro Público. 23. DISPOSITIVO 

24. Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 

1.10.17 da CNGC, determino o bloqueio da Matrículas nº 191 e 1831(fls. 8) 

que se encontram nesta Comarca, o que faço a fim de se evitar lesões de 

difícil reparação a terceiros de boa-fé. 25. Expeça-se Mandado de 

Notificação ao Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças acerca 

da presente Decisão, cientificando-o que não poderá mais nela praticar 

qualquer ato, salvo mediante autorização pelo Juízo Cível competente, bem 

como restituindo-se a Matrícula original encaminhada a este Juízo. 26. 

Quanto as matrículas 1.831(fls.9/10) e n.º 1.833 (fls. 15/16) que foram 

transferidas para a Comarca de Água Boa, declino da competência para 

conhecer e processar este procedimento, em favor do douto Juízo 

Corregedor Permanente do Foro da Comarca de Água Boa – MT para onde 

deverá ser encaminhada cópia dos autos. 27. INTIMEM-SE. 28. 

PUBLIQUE-SE esta decisão no DJE. 29. Decorrido o prazo recursal, 

ARQUIVE-SE. 30. Cumpra-se. Barra do Garças, 21 de setembro de 2018. 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO: 7220-35.2015.811.0004 (CÓD. 206106) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS 1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo 

Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, para 

encaminhar as matrículas nº 25 - Livro 02, que estão em duplicidade. 2. 

Informa o oficial registrador que referidas matrículas protegem imóveis 

distintos, sendo um localizado na zona urbana desta cidade de Barra do 

Garças/MT, e outro na cidade de São Félix do Araguaia/MT, e que 
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segundo consta, são oriundos de títulos expedidos pelo município de Barra 

do Garças. 3. Relata que não existe na serventia arquivo de conhecimento 

acerca da aquisição de ambas as áreas, e que os protocolos nº 54 e 55, 

constantes nos R-01 das mencionadas matrículas, e no R-02 da outra, são 

impossíveis de serem analisados, visto que não existe na serventia Livro 

de protocolo com numeração abaixo de 75. 4. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 03/09. 5. Após requisições, foram juntados diversos 

documentos às fls. 25/47, 52/70, 77/79, e 85/93. 6. À fl. 24, expediu-se 

edital de intimação aos proprietários atuais e primitivos das matrículas em 

análise, publicado à fl. 50, transcorrendo-se o prazo sem qualquer 

manifestação. 7. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. 8. Em razão das inconsistências percebidas e relatadas pelo 

Oficial Registrador às fls. 03/05, é necessária a análise de toda a cadeia 

dominial das matrículas nº 25, por conter indícios de irregularidades que 

podem eventualmente culminar em cancelamento/anulação e ou 

retificação. Matrícula n° 25 (fl. 06). 9. Consta que a matrícula n° 25, com 

área de 450m², foi aberta em 13 de janeiro de 1975, para proteger um 

imóvel urbano locado sob o nº 01, da quadra 08, zona urbana de Barra do 

Garças, tendo como proprietário primitiva MUNICÍPIO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT, que expediu Título Definitivo de Propriedade datado 28 de 

novembro de 1953, a NELSON GOMES DE SOUSA. 10. Consta no R-01 

desta matrícula que o protocolo utilizado para individualizar o título 

apresentado foi o de nº 54, mas, segundo o registrador os Livros de 

Protocolos daquela Serventia iniciam-se a partir do nº 75, não existindo 

outro livro que possa ser verificado os protocolos anteriores à 75. 11. 

Cópia do Título Definitivo de Propriedade foi encaminhado pelo poder 

público conforme juntada à fl. 70, onde consta que pelo TDP nº 537, 

expedido em 28/11/1953, o Município de Barra do Garças vendeu a área 

de 450m² ao cidadão NELSON DE SOUSA GOMES, locada sob o lote nº 1, 

Quadra nº 8, no perímetro urbano desta cidade. 12. No R-02 da matrícula 

nº 25, foi registrado sob o protocolo nº 55, datado de 12 de janeiro de 

1975, que por meio da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 

Cartório do 1º Oficio de Barra do Garças, em 15 de abril de 1976, (sem 

informação de Livro e FLs.), o proprietário NELSON GOMES DE SOUSA 

vende a totalidade do imóvel à MARIA DO ROSÁRIO PERES VARJÃO. 13. 

Cópia da suposta escritura foi solicitada à Serventia do 1º Ofício, sendo 

acostada à fl. 25, informação dando conta de que a referida Escritura não 

foi encontrada nos arquivos daquela serventia. 14. Quanto ao protocolo nº 

55, já foi informado de sua inexistência. 15. De acordo com que consta na 

matrícula e nos documentos analisados, denota-se que esta deve ser 

considerada irregular, pois, após constatar diversas irregularidades 

estampadas em seu teor, como as inconsistências nas datas de sua 

abertura e do registro R-02, inexistência dos protocolos anotadas nos R01 

e R-02 e da escritura supostamente registrada no R-02, nome do 

beneficiário constante no TDP de fl. 70 diferente do que foi grafado no 

R-01, e falta de arquivo de conhecimento em sua totalidade no acervo da 

Serventia. 16. Portanto, a adoção de providências devem ser 

determinadas por este Juízo. Matrícula 25 (fl. 07). 17. Esta segunda 

matrícula nº 25, refere-se ao registro de um lote situado na zona urbana 

da cidade de São Félix do Araguaia/MT, locado sob o nº 01, da quadra 10, 

com área de 529,25m², aberta em 13 de janeiro de 1975, tendo como 

proprietário primitivo o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, que em 29 

de julho de 1974, expediu em favor de ALTINA SOUZA AZEVEDO Título 

Definitivo de Propriedade. 18. Consta averbado conforme AV-01, 

protocolo nº 54, que foi vendida a área de 384,25m² desta matrícula à 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA DEIRÓ, abrindo-se a matrícula nº 5.954, em 

17 de fevereiro de 1978. 19. Consta registrado no R-02, protocolo nº 

33.737, que por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas 

notas do Cartório de Registro Civil da cidade de São Félix do Araguaia/MT, 

datada de 12 de fevereiro de 1979, no Livro nº 02, Fls. 09/10, a 

proprietária ALTINA SOUZA AZEVEDO vendeu a área remanescente do 

imóvel (145m²) à ANTONIO LINO, que depois vendeu à LEONARDO 

RIBEIRO DOS SANTOS, por meio de EPCV também lavrada no Registro Civil 

da cidade de São Félix do Araguaia, conforme consta no R-03, protocolo 

34.411. 20. Por fim, consta averbado na AV-05, que referido imóvel foi 

transferido para Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em 03 de agosto 

de 1983, abrindo-se naquela Comarca a matrícula nº 797. 21. Diante desta 

última averbação, denota-se que a segunda matrícula nº 25 foi encerrada 

no Serviço Registral desta Comarca, em decorrência da transferência da 

área para o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 

São Félix do Araguaia/MT, abrindo-se, nova matrícula para o imóvel em 

questão, fato que põe termo à atuação desta Diretoria do Foro para a 

prática de atos necessários se configurada a existência de 

irregularidades em sua cadeia dominial, conforme competência definida 

pelo art. 52, do COJE/MT. 22. Vale dizer que a competência é o instituto 

que define o âmbito de exercício da atividade jurisdicional de cada órgão e, 

neste caso, a fiscalização dos Cartórios Extrajudiciais do Município e 

Comarca de São Félix do Araguaia deve ser exercida pela Diretoria do 

Foro daquela Comarca, para onde deverá ser encaminhado cópia deste 

feito para que o Juiz Diretor daquela Comarca faça a análise necessária a 

respeito. 23. Quanto a primeira matrícula nº 25 - Livro 02, do CRI de Barra 

do Garças, conclui-se, que se encontra formalmente irregular, pelas 

constatações nela detectadas, como as inconsistências nas datas de sua 

abertura e do registro R-02, inexistência dos protocolos anotadas nos R01 

e R-02 e da escritura supostamente registrada no R-02, nome do 

beneficiário constante no TDP de fl. 70 diferente do que foi grafado no 

R-01, e falta de arquivo de conhecimento em sua totalidade no acervo da 

Serventia, são suficientes para que este Juízo determine a adoção de 

providencias a fim de garantir a preservação do interesse público, dos 

direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos. 24. 

A providência mais adequada para o caso posto à análise, seria o 

cancelamento da matricula irregular, contudo, esta medida não compete à 

direção do Foro fazê-lo, pois, o Juiz Corregedor é incompetente para 

processar e julgar os pedidos de nulidade, retificação, restauração ou 

cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de Direito 

e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 25. No mesmo 

sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina: "Os pedidos de 

restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros 

públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do 

artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 26. Dessa maneira, entendo cabível o 

bloqueio administrativo do registro público pelo Juiz Corregedor 

Permanente, por aplicação do poder geral de cautela, a fim de garantir a 

preservação do interesse público, dos direitos de terceiros e o resguardo 

da higidez dos negócios jurídicos. 27. Com base nestes fundamentos, é 

competência da Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória de 

bloqueio de matrícula irregular, até que as irregularidades possam ser 

sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou 

impossível reparação a terceiros de boa-fé. Dispositivo 28. Posto isso, 

com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292, da CNGC, declaro a 

incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para o cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 29. Conquanto, no uso do poder geral de cautela, e 

em respeito aos Princípios da Legalidade, Unicidade, Continuidade e 

Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da 

matrícula nº 25 - Livro 02, com área de 450m², o que faço a fim de se 

evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, restando aos 

interessados que busquem pela via judicial adequada, a comprovação de 

eventual direito. 30. Expeça-se mandado ao Cartório do 1º Ofício de Barra 

do Garças, para proceder a averbação de bloqueio na matrícula nº 25. 31. 

Em relação à segunda matrícula nº 25, declino da competência em favor 

do douto Juízo Corregedor Permanente da Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT. 32. Extraia-se cópia destes autos por digitalização, e 

envie-se à Diretoria do Foro daquela Comarca, por email ou malote digital, 

para as providências pertinentes. 33. Publique-se a decisão no DJE. 34. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168571 Nr: 282-92.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Willian Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocicler Oliveira Nascimento 

- OAB:19222

 Nos termos do despacho de fls. 164, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37788 Nr: 915-55.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigobarra S/A, Espólio de Wilmar Peres de 

Farias, Izaias Mariano dos Santos Filho, César Natal Magrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A, RENATO FRAGA COSTA - OAB:12297-A/MT

 Nos termos do despacho de fls. 643, INTIME-SE a parte requerida para se 

manifestar, acerca da penhora on line, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13956 Nr: 61-03.1999.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Euzébio de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Marques de Oliveira, Eronides 

Monteiro da Silva, Jorge Ferreira Dias, Osmar Brunetta, Patrick Cravo 

Ferro, Roseli Iraci Dettek Brunetta, Basf S/A - Basf Brasileira S/A 

Indústrias Químicas, Fersol - Indústria & Comércio Ltda, Cláudio Antônio 

Canesin, Marúcia Vieira Lima Canesin, Eduardo de Mello Severo, Veranis 

Antônio Massochin, Idair Henrique Dias, Adama Brasil S/A, Silvanei 

Tonquelski Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:3963, Flávio Araújo Lemes Ferreira - OAB:12.263, MARCOS 

AURÉLIO DE ALMEIDA - OAB:27.914, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:13984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, CLAUDIO ANTÔNIO CANESIN - OAB:8.007/PR, 

Dania Maria Rizzo - OAB:13649/PR, Eduardo de Mello Severo - 

OAB:35821/PR, Gustavo Pelegrini Ranucci - OAB:41254/PR, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367-MT, JOSÉ RAVANELLO - 

OAB:3291/MT, Lasie Antônio Biolo - OAB:RS/79.919, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, Renata Moreira de A . 

Vieira Neto - OAB:11.674-B, RODRIGO DIRENE DE MORAES - 

OAB:13878, Vagner Rubens D'Agostini - OAB:RS/78.362, vanessa 

pelegrini - OAB:10059

 Vistos.

 1. DEFIRO os pedidos de fls. 1368/1369. Cumpra-se com urgência. Após, 

solicite-se ao respectivo juízo o cumprimento do mandado de citação do 

litisdenunciado.

 2. Resultando frustrada a carta precatória, DESDE LOGO DEFIRO A 

CITAÇÃO POR EDITAL DO LITISDENUNCIADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5953 Nr: 1394-92.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando a manifestação retro do requerente (fl. 132), 

CUMPRA-SE integralmente o determinado à fl. 125.

 2. Após, voltem-me conclusos para as devidas deliberações.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280846 Nr: 7688-91.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Roberto Pereira de Brito Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte autora para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação encartada às fls. 125/159, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, voltem-me os autos conclusos.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185216 Nr: 6457-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Leonel de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

 1. Este incidente já está julgado. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, se 

não houver interposição de recurso formal, e após ARQUIVE-SE.

2. A petição (fl. 64) é totalmente extemporânea e não será apreciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174899 Nr: 8444-76.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e do despacho de fls. 338, impulsiono os autos e 

procedo a intimação das partes para se manifestarem nos autos no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283327 Nr: 9101-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Flávia Pereira Coelho Ravanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.CONVERTO o feito em Ação de busca e apreensão.

2. INTIME-SE a parte autora para instruir a inicial com cópia legível de 

entrega da notificação pessoal do devedor no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial com fulcro no art. 321.

3.Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234954 Nr: 12717-93.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcelino Alves Ferreira, Eurípedes Cândido 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aegea Saneamento e Participações S/A, 

Nascentes do Xingu Participações e Administração S/A, Águas de Barra 

do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 
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OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Dacorso - 

OAB:14.777-A, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Em cumprimento à determinação de fl. 429, item 2, impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte requerida para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 430/462.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 507 Nr: 173-45.1994.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória Cabral 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deucides Francisco da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO - OAB:18.483/MT, Jessica 

Nunes da Silva - OAB:MT 18.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 Vistos.

 1. Cuida-se de cumprimento de sentença.

 2. Retifico o item 1., da decisão de fl. 1.056 e DETERMINO seja procedido 

ao auto de constatação da área pertencente ao requerente MÁRCIO 

JOMAVI DE REZENDE, devendo ser desocupada toda sua área se houver 

invasores, haja vista que a sentença diz respeito à mesma área em 

questão.

3. Outrossim, INTIME-SE a curadora do requerente para constituir novo 

advogado ou procurar a Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 86936 Nr: 934-51.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, Ana 

Paula de Araújo Rocha, Rosana Pereira de Araújo Rocha, Cristiano de 

Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT, Nilton Massaharu 

Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Júnior - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Pontual Brotherhood 

- OAB:28790/DF

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido de fl. 193 e fl. 195, devendo ser expedido o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287036 Nr: 11244-04.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Barsil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Pereira Melo, Maria da Cruz Souza 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - 

OAB:41809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100712 Nr: 5715-82.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire Barros 

Lopes Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - 

Unibanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584

 Em cumprimento à determinação de fl. 472verso, impulsiono o feito para 

que seja intimado o executado para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 473/486, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285581 Nr: 10410-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Lemes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ameraldi Silva Brito

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

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte Autora instrua o feito com cópia da declaração de imposto de 

renda para comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC/2015.

2. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

3. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 2886-31.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Pereira Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barros da Silva, Eduardo Goes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Silva Vilela - OAB:MT 

15.212, Márcia Andréia Brunk de Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Márcia Andréia Brunk de Bittencourt - OAB:MT 

1.6043, Robson da Silva Carvalho - OAB:MT 16.588

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE, integralmente, as determinações de fls. 281.

2. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18662 Nr: 54-36.1984.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ PLENTZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIAI & OTIAI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Abbud - OAB:29.008 

OAB/RS, OSCAR JOSE PLENTZ NETO - OAB:18061, Sergio Martins de 

Macedo - OAB:51.674B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS

1. Tendo em vista a certidão de fl. 565 que informa o cancelamento dos 

alvarás de fls. 555/556. EXPEÇA-SE alvará para o levantamento dos 

valores depositados em favor do exequente, a serem depositados em 
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conta poupança informada à fl. 560.

2. Em relação à petição de fl. 561, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a 

necessidade de ser protocolada ação autônoma de cobrança de 

honorários.

3. Após, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito requerendo o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

4. Expeça-se. Intime-se. Cumpra-se.

4. Expeça-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258340 Nr: 11729-38.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Nantet Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Serra Azul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Alves Vitor Trindade - 

OAB:MT 16.506, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e BACENJUD visando 

localizar os novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73784 Nr: 6839-08.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. C. dos Santos Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Godoy Gontijo 

- OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, Rafael Costa 

Mendes - OAB:Mg 101.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stephany Mary Ferreira 

Regis da Silva - OAB:53.612/PR

 Vistos.

1. OFICIE-SE o Juízo Deprecado de Vila Rica-MT, quanto ao cumprimento 

da Carta Precatória expedida à fl.384.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 74437 Nr: 7476-56.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Barra do Garças, 

Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. dos Santos Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sthephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. DEFIRO o pedido de fls.202v, devendo ser procedida as anotações do 

referido patrono junto ao Sistema Apolo, para fins de publicações e 

intimações.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1006 Nr: 170-85.1997.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsa Maria Viccari Thomazin, Paulo Thomazin Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSÉ RODRIGUES, PAULINO PORTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANGELO DE ALMEIDA - 

OAB:309/RO, MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:13.689 OAB/GO

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. DEFIRO o pedido de consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

5. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

6. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

7. INDEFIRO o pedido de expedição de Ofícios aos Cartórios de Imóveis 

das Comarcas de Quirinópolis-GO e Pimenta Bueno –RO, vez que compete 

a parte diligenciar nesse sentido, consoante disposto no art.845, §1 e §2º, 

do CPC.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285155 Nr: 10188-33.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 13 DE 

NOVEMBRO DE 2018, às 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 
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a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175727 Nr: 9520-38.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luis Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:Rs 43.350

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para apresentar planilha atualizada do valor do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35224 Nr: 556-08.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIL PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA - 

03.774.720/0001-00, Olegário José Antunes Neves, Cleire Silva Costa 

Neves

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para apresentar planilha atualizada do valor do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 642 Nr: 187-92.1995.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma Esmelina Rosa, Deir Pimenta da Silva Junior, 

Thalles Marcelo da Silva, Marcos Túllio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIR PIMENTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDUARDO MENDONÇA MARQUES, para 

devolução dos autos nº 187-92.1995.811.0004, Protocolo 642, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195562 Nr: 864-24.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Carlos Honório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Judith Dias Teixeira 

Esteves, Euripedes Luiz Esteves Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Silvia Alves de Freitas 

Gomes - OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Eurípedes Luiz Esteves Júnior - 

OAB: MT 5.916-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS GOMES, 

para devolução dos autos nº 864-24.2015.811.0004, Protocolo 195562, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38640 Nr: 2210-93.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCD, LCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Gilmar 

Moura do Nacimento , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284438 Nr: 9739-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAC, JLCK, JECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Ubiratan Barroso de Castro Junior, para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

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

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276130 Nr: 4819-58.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BUENO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM Construções Elétricas Transportes e 

Logísticas Ltda, Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo o 

cancelamento do impulsionamento publicado via DJE 10342, informando a 

parte autora que as partes serão citadas via Correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177633 Nr: 11891-72.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES CHEREGATI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Cheregati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CLEBER DE SOUZA 

GIMENEZ - OAB:OAB/SP 222.752, João Paulo Belini e Silva - 

OAB:221.224-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Galan Madalena - 

OAB:197257/sp

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos), o Km percorrido (ida e volta), através da Guia competente, a 

ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos, para 

cumprimento do mandado de avaliação nos autos, devendo informar a 

correta localização do imóvel a ser avaliado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175638 Nr: 9380-04.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelina Ferreira Dantas, Gilson Ferreira 

Dantas, Aselmo Ferreira Dantas, Genário Ferreira Dantas, Lucelia Ferreira 

Dantas, Gicélia Ferreira Dantas, Ueliton Ferreira Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Ferreira Neto, Pedro Justino Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 Certifico e dou fé que a parte autora, via Defensoria Pública, ez carga dos 

autos em 23/08/2018 e os devolveu em 29/08/2018, porém até a presente 

data não houve apresentação de alegações finais.

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação do requerido, via 

advogado, para que apresente alegações finais no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276025 Nr: 4750-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Madeiras ND Ltda Me EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015

3. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

 4.PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de se 

apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

5. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

6. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284919 Nr: 10039-37.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Madeiras ND Ltda Me EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 

217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. NÃO recebo os embargos à execução, tendo em vista que foram 

protocolados intempestivamente, conforme certidão de fls. 19.

2.Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254056 Nr: 8985-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Aparecida Woiciechoswki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUHAIR TAWFIQ MAHMUD ABU RUB, Alcides 

Hermes Thereza, José Carlos Bertucci, SERGIO ROBERTO ROTHER, 

TERCEIROS E POSSÍVEIS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS E POSSÍVEIS 

INTERESSADOS, Telefone ( ) -. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Alega a autora que é legítima possuidora do imóvel, 

localizado na Rua Laurindo Sobreira Amaral, n. 873, quadra 18, lote 06, 

Vila Maria, cidade de Barra do Garças-MT, desde o ano de 1996, quando 

ocupou o imóvel, para fins de sua moradia e da família. Portanto, a posse 

da data de 20 (vinte) anos. A autora construiu no referido imóvel uma 

pequena cada de alvenaria. Considerando que já tem como consolidada a 

ocupação do imóvel, estando plenamente configurados os requisitos para 

o reconhecimento de Usucapião, requer seja declarado o domínio do 

imóvel, registrado sob matrícula 11.790 do CRI local.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Um lote de terras situado na zona 

urbana desta cidade, com área de 391,00 m², no loteamento denominado 

Vila Maria Lucia, com frente para a Rua Laurindo Sobreira Amaral, quadra 

18, lote 06, cidade de Barra do Garças-MT.

Despacho/Decisão: VISTOS.1. CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, consignando as advertências legais, bem como 

citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos.2. Expeça-se mandado de citação 

pessoal para os confinantes, na forma requerida na inicial (art. 246, §3º, 

CPC/2015). 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm 

interesse na causa os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado. Remetam-se cópias da inicial e documentos.4. Notifique-se o 

Ministério Público.5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, 

§3º, CPC/2015.6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 
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Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 06 de agosto de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97350 Nr: 2336-36.2010.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Vieira, Benedicta Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria do Rosário Peres Varjão, 

DIVNELHA MONTE RIBEIRO, Edson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, Arlete Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, Cintia dos 

Arbues Nery da Silva - OAB:MT 9.923-B, Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON RIBEIRO DA SILVA, Cpf: 

28167678172, Rg: 606.319, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Autora alega que possui o imóvel urbano localizado 

na Rua das Orquídeas, n. 143, Bairro Recanto das Acácias, cidade de 

Barra do Garças-MT, registrado no CRI local sob n. 23.562, desde 10 de 

Julho de 1999, totalizando mais de 10 anos. Afirma que a posse do imóvel 

se de através de um contrato de aluguel firmado com MARIA DO ROSÁRIO 

PERES VARJÃO, que se dizia proprietária do imóvel, mas com o passar do 

tempo, deixou de buscar o pagamento dos alugueis e nem procurou a 

autora, que jamais sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação de 

terceiros, portanto, sua posse se deu de forma mansa e pacífica, sem 

oposição ou interrupção durante todo esse tempo. Pelo exposto, REQUER 

sejam citados os requeridos e confinantes, intimadas as Fazendas 

Públicas, notificado o Ministério Público e, ao final, seja declarado o seu 

domínio sobre o imóvel, constituindo a sentença título hábil para o 

respectivo registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Despacho/Decisão: Vistos.I - Citem-se, pessoalmente os requeridos e 

seus representantes legais, com o prazo de 15 dias (CPC, art. 297), a 

pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel, e, por edital, com o prazo 

de 30 dias, os confinantes e os interessados ausentes incertos e 

desconhecidos (CPC, artigos 924 e 232, IV).II - Cientifiquem-se para que 

manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

enca-minhando-se a cada ente, cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.III - Intimem-se, inclusive o Dr. Curador-Geral.IV – Notifique-se o 

Ministério Público.V – Intime-se.VI - Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 21 de setembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160318 Nr: 880-80.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque da Costa, Ane Caroline Rodrigues 

da Costa, C. A. Brunetta & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ROQUE DA COSTA, Cpf: 

12323900110, Rg: 1.116.656.628, Filiação: João Roque da Costa e Alice 

Luiza da Costa, data de nascimento: 18/10/1955, brasileiro(a), natural de 

Ipameri-GO, casado(a), empresário/comerciante/militar, Telefone 66 

3401-4113 e atualmente em local incerto e não sabido C. A. BRUNETTA & 

CIA LTDA - ME, CNPJ: 05587661000189. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Os Requeridos firmaram com o requerente um 

"Contrato de Abertura de Crédito" - BB Giro Empresa Flex n. 057.106.340, 

o qual concedeu aos mesmos um crédito fixo até o limite de R$95.000,00 

(Noventa e cinco mil reais). Pela operação de créditop efetuada pelo 

requerente com os requeridos foram cobradas as taxas de mercado e 

encargos contratuais. Ocorre que os Requeridos utilizaram o crédito e não 

honraram o pagamento das prestações estipuladas na cédula. Requerem 

a citação dos Requeridos para responderem a presente ação.

Despacho/Decisão: VISTOS.I- Cite-se o Requerido, para contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 dias, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, em conformidade com o artigo 

285 e 319 do Código de Processo Civil.II- Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 18 de setembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248548 Nr: 5262-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Saraiva de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simiramy Bueno de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welves Konder Almeida 

Ribeiro - OAB:4950/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

1. Haja vista a impugnação da requerida à justiça gratuita concedida à 

autora, encorpada pelos documentos de fls. 46/54, INTIME-SE a 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir o feito com cópia da 

declaração de imposto de renda para comprovação da necessidade do 

benefício da gratuidade da justiça, sob pena de perda do benefício 

anteriormente concedido.

2. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252058 Nr: 7717-78.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência devolvida de fls. 69, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3380 Nr: 119-11.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cesário dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO IRINEU ARAÚJO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, TEREZINHA MENDES DO NASCIMENTO TROYANO - OAB:14884-B 

/ GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zoroastro Constantino 

Teixeira - OAB:743

 13. Logo, conforme explicitado, a competência deste Juiz se limita aos 

casos de pedidos de dilação de prazo para pagamento e/ou isenção por 

ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 14. Ademais, eventual decisão 

desse Juiz Diretor isentando a parte do pagamento de custas violaria o 

instituto da Coisa Julgada, posto que, as custas ora cobradas decorrem 

de sentença com trânsito em julgado. 15. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de isenção do pagamento das custas processuais. 16. 

Publique-se. Intime-se. 17. Após, à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205356 Nr: 6796-90.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiano Oliveira & Silva Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 55 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 12256-97.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Luiz Bernardo Machado, Judith Dias Teixeira Esteves, Natal 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Herica Christiana Martins Cardoso 

- OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT

 21.Ademais, conforme o teor da certidão de fls. 33 os réus E.L ESTEVES 

IMOBILIÁRIA, EURÍPEDES LUIZ ESTEVES e JUDITH DIAS TEIXEIRA 

devidamente citados não apresentaram defesa nos autos, assim, 

DECRETO-LHES A SUA REVELIA, nos termos do art. 344, do CPC, e deixo 

de aplicar os seus jurídicos e legais efeitos de acordo com o art. 345, I do 

mesmo diploma legal.22.Ainda, ante a ausência de irregularidade 

processual, DOU O FEITO POR SANEADO.23.DEFIRO a produção de prova 

oral consistente no DEPOIMENTO PESSOAL e OITIVA DE TESTEMUNHAS 

(fls. 13 e 111/112), a fim de melhor elucidar os fatos, bem como verificar a 

ocorrência de vício capaz de decretar a nulidade da escritura pública de 

compra e venda. 24.Deste modo, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018, às 13h00 (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO). 25.CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU 

INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO 

LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

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

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

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC).26.A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação acima 

aludida, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição (art.455, §2º, CPC).27.INTIMEM-SE o Réu 

pessoalmente para comparecer na audiência designada, sob pena de 

confissão, na forma do art.385, §1º, CPC.28.RETIFIQUE-SE Sra. Gestora a 

correção do polo passivo da demanda pra excluir o Sr. LUIZ BERNARDO 

MACHADO, procedendo-se com as anotações necessárias na capa dos 

autos e no sistema Apolo.29.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160329 Nr: 899-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Pereira da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:MT 6.294-B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência devolvida de fls. 146, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169364 Nr: 1420-94.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alceu de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. A parte autora requer à fl.99 o sobrestamento do feito pelo período de 

01 (um) ano, alegando que todas as tentativas de localização de bens 

pertencentes ao executado, foram infrutíferas.

 2. INDEFIRO o pedido de suspensão, uma vez que a diligência realizada 

junto ao sistema RENAJUD fora positiva. INTIME-SE a parte exequente para 

se manifestar acerca dos bens localizados à fl. 93.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263146 Nr: 14963-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Afonso Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. de Almeida Astolfi - Cerâmica Santa 

Rosa, Maria de Lurdes de Almeida Astolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para a 

cidade de Araguaiana/MT para cumprimento do mandado de citação, no 

valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), devendo acessar o site 

do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 65876 Nr: 8790-71.2006.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF-M, CAF, SAAAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 161 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste e 

requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165452 Nr: 7519-17.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorival Bonifácio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada das consultas relizadas 

Infojud, conforme fls. 143/146 e, em cumprimento a decisão de fls. 142 e 

verso, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente via DJE, 

para que no prazo de 10 dias, se manifeste acerca do que entender de 

direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258576 Nr: 11868-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Marques Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julieta Carvalho de Sousa, Eliete Carvalho de 

Sousa, Creuza Carvalho de Sousa, Doneide Carvalho de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Nessa esteira, RECEBO os presentes embargos para discussão e DEFIRO 

o pedido de suspensão da ação executiva autuada sob o código 87752.

CITEM-SE a parte embargada para, querendo, contestar os embargos no 

prazo legal (art. 679 do CPC).

 Translade cópia dessa decisão para o processo cód. 87752.

Defiro o pedido referente a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

conforme os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, à requerente.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72504 Nr: 5746-10.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Diniz Linhares da Silva, José Carlos 

Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada do ofício expedido pela 

CDL de Cuiabá/MT (S.P.C), na qual solicita RG, filiação e data de 

nascimento dos executados Márcia Diniz Linhares da Silva e José Carlos 

Siqueira de Carvalho para que, com isso, possa proceder a inclusão de 

seus nomes nos registros pertinentes e, nos termos da CNGC, impulsiono 

os presentes autos para intimar o exequente via DJE, para que no prazo 

de 5 dias, informe referidos dados dos executados para que possamos 

encaminhá-los à Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá/MT (S.P.C.)

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95699 Nr: 607-72.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Cesar de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sanches Guilhan, Aurelio Sanches 

Ghilhan, Palmiro Sanches Ghilhan, Sandra Maria Ghilhan, Pedro Antonio 

Ghilhan, Cleto Sanches Ghilhan, Angelina Sanches Ghilhan, Paulo Arruda 

Silva, Natal Raniere Ghilhan, Roberto Camargo, Flávio Augusto Teixeira, 

Elvio Antonio Pinotti, Luiz Renato Zapparoli, Antonio Batista Cezar, Leodoni 

Richter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Clovis Alberto Canoves - OAB:58703/SP, Escacela 

Carneiro - OAB:7621-B/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, 

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - OAB:14908, SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de 

Matrícula, ajuizada por JÚNIO CESAR DE ARAÚJO, em face de ANTONIO 

SANCHES GUILHAN E OUTROS.

2. Sobreveio transação às fls. 1.271/1.274 formulada entre o autor e a 

parte requerida ESPÓLIO DE MOACIR CLOVIS SMANIOTTO, representado 

pelo inventariante MOACIR CLÓVIS SMANIOTTO JÚNIOR, para tão somente 

extinguir a reconvenção arguida às fls. 1.252/1.260.

 3. Após, os autos vieram-me conclusos.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 DA TRANSAÇÃO.

5. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, com fundamento no art. 487, III, “a”, CPC/2015, 

HOMOLOGO o acordo firmado às fls. 1.271/1.274, para que surta os 

efeitos jurídicos, especificamente no que refere à reconvenção.

 6. CUSTAS E HONORÁRIOS conforme pactuado no termo (último 

parágrafo).

DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO

 7. Os autos irão prosseguir no que tange ao objeto da ação, propriamente 

dito.

8. Do folhear, verifica-se a ausência de cumprimento integral da decisão 

de fls. 1.196/1.197, especialmente o item VIII.

9. Dito isso, CERTIFIQUE-SE se todas as partes que possui advogado 

constituído foram devidamente intimadas e se manifestaram.

10. Após, CONCEDA vistas dos autos à Defensoria Pública, já que exerce 

curadoria especial em relação aos requeridos citados via edital.

 11. Por último, na qualidade de curador dos registros públicos, ABRA-SE 

vistas ao Ministério Público para manifestar, no prazo legal.

 12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287205 Nr: 11365-32.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margaridinha Campos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Avelino Alves Silva

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado.10.CITE-SE o requerido, no 

endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação 

/ mediação que DESIGNO para o dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 16h 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).11.Nesta oportunidade será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, sob 

pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a 
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composição impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo 

para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 12.Realizada 

a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida 

homologação (art. 334, §11º, CPC/2015).13.DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.14.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85650 Nr: 8771-94.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arleny Cavalcante Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:16.160/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lurdiane Barros Moreira - 

OAB:12369/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação do autor 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198298 Nr: 2673-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comovel - Comercial Montealtense de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Martinussi - 

OAB:SP 190.163, Ronny Hosse Gatto - OAB:SP 171.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência devolvida de fls. 70, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208658 Nr: 8671-95.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Barra Brasil Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS, CRISTIANA BARBOSA ARRUDA - 

OAB:13346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência devolvida de fls. 74, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167850 Nr: 10731-46.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziano Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Pires dos Santos, Lauriano Ribeiro 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 102 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69930 Nr: 3355-82.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Gomes de Moraes, Marco André Honra Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. G. CORREIA E CIA LTDA, Ligia Patricia 

Gomes Correa, Banco Abn Amro Real S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6171, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:15.890, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 332 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, requeira o que 

entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155586 Nr: 7587-98.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Sia - ME, Gentil Sia - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compulsando os autos constatei que na certidão de folhas 

65, de lavra do senhor oficial de justiça, fora certiticado que o executado 

Gentil Sia é falecido.

Diante do exposto impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

exequente para manifestação no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35178 Nr: 543-09.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA DE 

INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o regular andamento no feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233263 Nr: 11448-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. Rodrigues de Queiroz Luz Silva - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA DE 

INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o regular andamento no feito, sob pena de extinção e 
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arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277731 Nr: 8692-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucleio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA VIA DJE DA R SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, em razão do 

advogado indicado não estava cadastrado nos autos, DE TEOR 

SEGUINTE:1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.2. Às fls. 

28 fora deferida a liminar na qual restou determinada a busca e apreensão 

do veículo dado em alienação fiduciária em favor do requerente.3. Às fls. 

30, informa a parte autora que o requerido, antes mesmo de ser citado, 

pagou o valor do débito extrajudicialmente, requerendo a extinção do 

feito.4. Após, retornaram os autos conclusos.É O RELATÓTIO. DECIDO.5. 

Ao considerar que a informação de que a parte requerida cumpriu com o 

acordo realizado extrajudicialmente, entendo que não resta outra 

alternativa a este Juízo, senão a extinção do feito pela perda do objeto da 

ação.DISPOSITIVO.6. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do 

CPC/2015.7. Sem custas e honorários, por não haver sequer a formação 

de relação processual.8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com 

as baixas e anotações necessárias.9. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171207 Nr: 3841-57.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Bezerra Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson da Silva Brito, Lindinalva da Silva 

Salvino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 86 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171580 Nr: 4319-65.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Maria Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência devolvida de fls. 83, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278958 Nr: 6594-11.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASO, MASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdBdG, VST, PDF-E-M, PDF, MLDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilma Alves da Silva - OAB:MT 

17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, verifica-se que não estão acostados documentos 

imprescindíveis da parte autora.

 2. Assim, a teor do art. 319, CPC/2015, INTIME-SE o requerente para juntar 

ao feito seus documentos pessoais (RG, CPF, assento civil) e 

comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

impossibilidade no prosseguimento da ação.

 3. Após, conclusos para deliberar.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168909 Nr: 824-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oneide Alves Pimentel Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 Vistos.

1. Ao analisar os autos especificamente o cumprimento de sentença e a 

impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 259/261 e 275/281), 

constata-se discrepância entre os cálculos apresentados pelas partes.

 2. Assim, REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial para aferir o quanto 

devido.

 3. Após, com o cálculo nos autos, venham-me conclusos para 

deliberação.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275483 Nr: 4407-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Said Hamida Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Antonio Sabadin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genilda da Silva Gomes - 

OAB:19978-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clever Carmo Silva Neto - 

OAB:24083-0/MT

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram durante a audiência de conciliação, como se 

vê em fls. 28/29.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

4. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 28/29, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

5. Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

6. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212410 Nr: 10913-27.2015.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Digital Serviço de Publicidade e Comunicação Visual 

Ltda Me, Walter Evangelista de Souza, Roseny Messias Vital

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSSARA MARIA 

FONSECA S. LIRA, para devolução dos autos nº 10913-27.2015.811.0004, 

Protocolo 212410, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250034 Nr: 6200-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira Rego, Maria Lurdes Schneider 

Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Alves, Gleimater de Sousa Camilo, 

OTAIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DILERMANO VILELA 

GARCIA FILHO, para devolução dos autos nº 6200-38.2017.811.0004, 

Protocolo 250034, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176330 Nr: 10288-61.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Marcolino Rodrigues, Cleonice Pereira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nagdon Gabriel da Silva, Fernando Arquino de 

Azevedo, TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, Marcos José Zampieri, 

Elaine Cristina de Jesus Nunes, Uedson Alves Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:MT 4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Gilson Pádua Pacheco - OAB:15298-A/MT, Hallex 

Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 15.093, Herôdoto Souza Fontenele 

Junior - OAB:23344, Leonardo Almeida Edelbluth - OAB:23177/MT, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Paulo 

Henrique Menezes Freitas - OAB:24641/MT

 Vistos.

1. Sem delongas. Ao analisar os autos, verifica-se que a parte requerida 

FERNANDO ARQUINO DE AZEVEDO ingressou nos autos 

espontaneamente, por meio dos procuradores constituídos às fls. 37/38. 

Inclusive se extrai que o instrumento procuratório outorgado tem poderes 

especiais para receber citações.

 2. Dito isso, antes de deliberar sobre o pedido de fl. 103, CERTIFIQUE-SE 

Sra. Gestora se decorreu o prazo da parte supramencionada apresentar 

contestação, vez que a situação dos autos se amolda a do art. 335, III, art. 

231, I c/c art. 229, todos do CPC/2015.

3. Ademais, igualmente, CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora se houve a citação 

de todos os requeridos, bem como a apresentação de contestação por 

eles.

 4. Após, conclusos para deliberação.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246680 Nr: 4000-58.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. Sousa Silva Me

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e por consequência DEFIRO 

o pleito de justiça gratuita a ser conferido tanto nestes autos quanto na 

execução em apenso, resolvendo o mérito da demanda, nos termos dos 

art. 487, I, CPC/2015.11.Faltante o valor da causa, o FIXO em R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais). 12.CONDENO a Embargada no 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

CPC/2015.13.TRANSLADE-SE cópia desta decisão para os autos 

principais – Cód. 211234, em apenso. Após, PROCEDA-SE às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

praxe.14.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 66893 Nr: 458-81.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Szeligowiski Ramos - 

OAB:2296-A, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, verifica-se que o executado intimado para indicar 

bens passíveis de penhora manifestou que não possui patrimônio, 

pugnando pela suspensão dos autos na forma do art. 921, III, CPC/2015.

 2. Por sua vez, às fls. 477 e ss. o exequente afirma a existência de 

bovinos (gado PO) como patrimônio do executado, de tanto alega que os 

semoventes são arrendados à terceiro, inclusive assevera que já foram 

objeto de penhora, conforme termo efetivado junto aos autos Cód.: 66892 

(4ª Vara Cível desta Comarca – atualmente junto à 2ª Vara Cível, por força 

da redistribuição dos autos – RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09).

 3. Em seguida, vem o executado (fls. 495 e ss.) dizer que os semoventes 

são de titularidade de terceiro. Ainda diz que nos autos acima nominado 

(Cód.: 66892) está em fase de apuração do quanto o credor deve 

estornar ao devedor, já que argumenta ter adimplido quantidade superior 

ao devido.

 4. Dito isso, nesse estado de coisas, DEFIRO a penhora nos rosto dos 

autos Cód.: 66892 (2ª Vara Cível desta Comarca), de possível saldo 

existente no bojo daquela execução.

 5. Efetuada a ordem, INTIME-SE a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

 6. Na sequência, ou em caso de inexistir saldo, INTIME-SE o exequente 

para requerer o que entender de direito, no mesmo prazo acima indicado, 

sob pena de extinção.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178722 Nr: 703-48.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisley Amorim Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do executado, na 
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pessoa do advogado, via DJE, nos termos da decisão de folhas 335, para 

no prazo de quinze dias pagar o débito remanescente apresentado pelo 

exequente, conforme petição de folhas 377, no valor de R$ 27.732,22mil 

reais, nos termos do artigo 523 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211234 Nr: 10216-06.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito, ante a decisão e documentos 

de folhas 73/80, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242479 Nr: 1059-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, nos termos da decisão de folhas 76 e documentos de 

folhas 77/79, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98688 Nr: 3697-88.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:133.091, Laércio Faeda - OAB:3589/MT, MARCOS 

EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - OAB:13430-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestação, diante o retorno dos autos da segunda InstÂncia, no 

prazo de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187560 Nr: 8345-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Ferreira, Rose Maria Almondi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ionaldo Alves de Oliveira, Domingos S. Silva, 

PAULO ALVES DE BRITO, Carlos Roberto, Genezi Teixeira da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Jorge Humberto 

Nogueira Reis - OAB:8258-E/MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e BACENJUD visando 

localizar os novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279958 Nr: 7186-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercirone Francisco da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação, no valor de R$ 

520,00, (quinhentos e vinte reais), devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194548 Nr: 222-51.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Berto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de tal

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

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 62, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172430 Nr: 5387-50.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Bosco da Silva, Maria Rodrigues da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Banco BMG S/A, Banco 

Daycoval S/A, Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT, Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:OAB/MG 

109730, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Rafael 

Antônio da Silva - OAB:244.223/SP, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15.483-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 414 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o exequente, para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244720 Nr: 2567-19.2017.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto, nos termos do artigo 109, da Lei n.º 6.015/73, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar seja efetuado o registro 

de nascimento de LUIZ DE SOUZA, brasileiro, Carteira de Identidade 

815.398 SSP/GO e CPF 141.140.971-04, nascido em 29 de abril de 1937, 

sexo masculino, filho de Benedito de Souza Silva e Maria Eva de Souza, 

nascido no município de Araguaiana/MT, e em conseqüência, JULGO 

EXTINTO O FEITO com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 

Civil.10.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE Mandado de Registro de 

Nascimento ao Cartório de Registro Civil de Araguaiana/MT, para que o Sr. 

Tabelião proceda o assentamento, na forma estabelecida no art. 54 da Lei 

6.015/73, no livro próprio, sem ônus ao requerente.12.Sem custas, 

conforme art. 30, da L.R.P. e Lei nº 10.215/2001.13.Após as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.14.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 15.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225177 Nr: 5994-58.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRdS, PHPdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia 

Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 

18.476-B, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Dessa forma, não pode o Juiz Diretor do Foro conceder os benefícios 

da gratuidade da justiça, pois a questão encontra-se preclusa. 18. Logo, 

conforme explicitado, a competência deste Juiz se limita aos casos de 

pedidos de dilação de prazo para pagamento e/ou isenção por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita. 19. Ademais, eventual decisão desse Juiz 

Diretor isentando a parte do pagamento de custas violaria o instituto da 

Coisa Julgada, posto que, as custas ora cobradas decorrem de sentença 

com trânsito em julgado. 20. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

isenção do pagamento das custas processuais. 21. Publique-se. Intime-se. 

22. Após, à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para 

as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282426 Nr: 8545-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPP, RGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - 

OAB:21.242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8545-40.2018.811.0004 - Código 282426

Vistos.

Tendo em vista que a data para a realização da viagem é de 18 de 

setembro, com retorno para o dia 07 de outubro, as quais se encontram 

ultrapassadas, intime a parte requerente para que se manifeste se ainda 

possui interesse ao pronunciamento jurisdicional.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239399 Nr: 15813-19.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTR, STR, MTBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

petição/documentos de fls. 69/88, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175748 Nr: 9550-73.2013.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo de DEZ dias, 

apresentar as alegações finais, conforme determinado na r. decisão de 

fls. 142 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162146 Nr: 3210-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges, Wilma Bessa Nogueira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joelita Gomes de Castro, Gilciléia 

Barbosa de Castro, Geralmino Alves Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Mahmud Castro Wadi 

- OAB:19.003, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do Senhor Oficial de Justiça, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 22635 Nr: 1686-04.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LFdS, MRFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Lemanski Martini 

Fernandes - OAB:25.374 OAB/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da petição 

de fls. 143/146, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251531 Nr: 7361-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Calixto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Romi Becker Maciel, Milton Becker 

Maciel, Mauri Becker Maciel, Nair Teresinha Maciel Costa, Miguel Becker 

Maciel, Nilva Salete Maciel Souza, Neiva Maria Becker Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270646 Nr: 1435-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino José Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto da Receita Pública

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1435-87.2018 – Código 270646

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Avelino José Tavares 

contra Superintendente Adjunto da Receita Pública.

Requer, em apertada síntese, a declaração de inexistência de relação 

tributária no recolhimento do ICMS sobre a tarifa de Uso (TUSD e TUST) 

lançados na fatura da energia elétrica.

Ocorre que, em decisão publicada no dia 15.12.2017 na edição 2341 do 

DJe/STJ, foi admitida a afetação da questão sobre a inclusão da tarifa de 

uso do sistema transmissão de energia elétrica (TUST) e da tarifa de uso 

do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) na base de cálculo 

do ICMS, e foi determinado, pelo Superior Tribunal de Justiça a suspensão 

de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

acerca da questão.

Dessa forma, não havendo dano irreparável, patrimonial e muito menos a 

saúde, não se enquadrando à exceção prevista no artigo 314 do Código 

de Processo Civil, SUSPENDO o curso processual, até decisão do 

Superior Tribunal.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 58736 Nr: 2709-09.2006.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBFT, WSM, WdSM, WdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A, Rafael Martins Felício - OAB:MT 4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria, a fim de assinar o Termo de Compromisso de 

Inventariante, bem como apresentar as certidões negativas de débito junto 

à União, dos Estados e do Município, além de realizar o depósito da 

diligência do Senhor Oficial de Justiça referênte à avaliação, sob pena de 

remoção de inventariante, conforme determinado no r. despacho de fls. 

133 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241833 Nr: 567-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAAS, JAS, VAS, AAS, VAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar nos autos, no prazo 

de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262563 Nr: 14595-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMHAC, BMHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÓGERIO HARA - OAB:23.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254168 Nr: 9072-26.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Milene Pereira Silva - 

OAB:OAB/MT22275/O, Maria Josefina Vieira Costa - OAB:22341/O, 

Nubbia Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar nos autos, no prazo 

de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 47418 Nr: 3006-50.2005.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLEY ALVES VIEIRA, Adão Rodrigues Balbino, 

KAREN IDAYANNE RODRIGUES VIEIRA, EVA MARIA RODRIGUES 

BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DELSON RODRIGUES DA SILVA

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

OAB:MT 17.086, Edilvan da Silva Maia - OAB:GO 14.564, Eudemar 

Quintino de Oliveira - OAB:1388/MT, MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A, Maira Lice Sampaio Santana - OAB:MT 17.444, 

Marcel Carlos Lopes Félix - OAB:7511/MT, Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159057 Nr: 11885-36.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilciléia Barbosa de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joelita Gomes de Castro, Nildomar 

Falcão Rodrigues de Castro, ELIAS ANTONIO DE SOUZA, ADELMO 

FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA LUIZA SOARES, MARIA DE SOUSA 

GAMA, Geralmino Alves Rodrigues Neto, MARLUCIA VITORIA CARDOSO, 

DIVINO DAVI DOS SANTOS, FABIO VIEIRA PINHEIRO, NICANORA DE TAL, 

DIVALDO AUGUSTO FRANCISCO, CRISTIANE CECHELERO, JOSE VIEIRA 

NUNES, Nadia Raquel Dutra de Morais, SIMONE MARQUES DO 

NASCIMENTO, JOSÉ ROBERTO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, Andreia Oliveira Mendonça - OAB:MT 17.086, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIANO 

XAVIER DA SILVA - OAB:13.521-A/MT, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Jessica Nunes da Silva - OAB:MT 18.272, 

Leonardo Almeida Edelbluth - OAB:23177/MT, Maria Hercilina 

Vieira Lima Sousa - OAB:GO 18.123-O, Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:22272/O, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 173 (referente aos requeridos Marlucia Vitória Cardos, 

Fábio Vieira Pineiro, Nicanora de Tal, Cristiana CeChelero e Nádia Raquel 

Dutra Morais que não foram citados, em como para querendo, apresentar 

impugnação às contestações de fls. 175/177, 186/197, 235/239, 293/297 e 

333/344, no prazo de QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202551 Nr: 5247-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adailto Rodrigues dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Rodrigues de Oliveira, 

Espólio de Lenir Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174825 Nr: 8338-17.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCR, KCR, LCdO, GFdOR, HdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 

14.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177983 Nr: 12257-14.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTdM, TTdM, KCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277660 Nr: 5860-60.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLVP, MVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marizete Inacio de Faria - 

OAB:13240/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar nos autos, no prazo 

de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256137 Nr: 10316-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VU, CTW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar nos autos, no prazo 

de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276745 Nr: 5248-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar nos autos, no prazo 

de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183939 Nr: 5435-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFMB, ACMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailda Lopes de Oliveira 

Olanda - OAB:MT 17.764-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6715 Nr: 23-35.1992.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, Cpf: 

27438610153. atualmente em local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/02/1992.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de RAIMUNDO NONATO DE 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 00/0.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 421.611,00 - Valor Atualizado: R$ 421.611,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos. Diante das frustradas tentativas de citação 

das partes requeridas, defiro a citação por edital. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Camila Maria Souza 

Cardozo, digitei.

Barra do Garças, 02 de agosto de 2018

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236723 Nr: 13963-27.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fama Moto Peças Ltda, Elismar Machado 

Fernandes, Vaniuda Inácio de Carvalho Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAMA MOTO PEÇAS LTDA, CNPJ: 

05102734000103, Inscrição Estadual: 13.182.050-8, atualmente em local 

incerto e não sabido ELISMAR MACHADO FERNANDES, Cpf: 

54564794191, Rg: 819.170, Filiação: Claudionor Machado Fernandes e 

Luzia Devair Fernandes, data de nascimento: 02/11/1971, brasileiro(a), 

natural de Nerópolis-GO, convivente, comerciante / empresário/construtor, 

Telefone 99991-6799 e atualmente em local incerto e não sabido VANIUDA 

INÁCIO DE CARVALHO FERNANDES, Cpf: 53143442115, Rg: 0.810.081-0, 

Filiação: Creonilia Inacio de Carvalho e Lourival José de Carvalho, data de 

nascimento: 05/12/1973, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

divorciado(a), empresária. atualmente em local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FAMA MOTO PEÇAS LTDA, 

ELISMAR MACHADO FERNANDESE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de emissão de documentos 

fiscais., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10211/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/04/2015

 - Valor Total: R$ 20.397,26 - Valor Atualizado: R$ 20.397,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos. Diante das frustradas tentativas de citação 

das partes requeridas, defiro a citação por edital. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Camila Maria Souza 

Cardozo, digitei.

Barra do Garças, 02 de agosto de 2018

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178216 Nr: 52-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Cardoso, Maryana Cardoso Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Marques, JULIANO JOSÉ 

MARQUES, Luzia Luiza Gomes Marques, Flaviano Gomes Marques, 

CRISTIANO LUIZ MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES ANDRE SANTOS - 

OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 126, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287622 Nr: 11611-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jares de Araujo Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA 

LIMINAR, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, para o 

fim de determinar a imediata liberação dos bens móveis e do veículo que 

os transporta, melhor descritos no TAD n° 1137000-2 que acompanha a 

Inicial. Expeça-se o respectivo mandado para cessação dos efeitos do ato 
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impugnado até o deslinde da presente demanda.Notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações 

que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I).Findo o prazo de 10 

(dez) dias, vindo ou não as informações da Autoridade Impetrada, 

ouça-se o representante do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias 

e, após, venham os autos imediatamente conclusos para 

sentença.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287256 Nr: 11411-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Moraes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA DE MATO GROSSO, Sra. LUCI EMILIA GRZBOWSKI DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA LARISSE ALVES 

ARAÚJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11411-21.2018.811.0004 – Código 287256

Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por 

Celio Moraes de Oliveira, com o fim de atacar o ato da Ilustre Senhora 

Superintendente de Assistência Farmacêutica de Mato Grosso, 

consubstanciado na negativa de fornecimento do medicamento 

denominado Sunitinibe 50mg, conforme prescrição médica.

Relata o Impetrante que é portador de patologia descrita como neoplasia 

no rim esquerdo e apresentando recidiva pulmonar (CID C10: C64 estágio 

inicial II), e por isso necessita do medicamento acima descrito, para uso 

diário, durante quatro semanas seguidas e intervalos de duas semanas.

Assim, postulou o medicamento junto à Assistência Farmacêutica de Mato 

Grosso (Processo nº 440238/2018), mas não obteve resposta positiva, 

sob o argumento de que o fármaco solicitado não é comtemplado pela 

Portaria ministerial nº1554/2013- Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica, conforme se vê a fls.16.

Instado a apresentar parecer técnico sobre o caso em análise, o NAT- 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, informou que o fármaco 

solicitado não é fornecido pelo SUS, sendo que o acesso aos 

medicamentos antineoplásicos se dá por intermédio dos estabelecimentos 

de saúde credenciados no SUS e habilitados em oncologia, os UNACONs.

É o relato do necessário. Decido

A liminar em mandado segurança é medida cautelar admitida pela lei 

12.016/2009, especificamente em seu artigo 7º, para que se suspenda o 

ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da 

impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida se 

concedida ao final.

Explicando tal medida é a lição de Hely Lopes Meirelles:

“Para concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou 

seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se 

vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periadum 

in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da tutela, final, é procedimento acautelador do possível direito do 

impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não 

afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o 

impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do 

ato impugnado.” (Mandado de Segurança, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 

2004, p. 77).

Nesse sentido, o pedido deve deferido quando for relevante o fundamento 

(fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida 

(periculum in mora). Dessa forma, o direito líquido e certo deve ser 

demonstrado de plano, inequivocadamente, bem como o perigo da demora.

 Entretanto, o impetrante não obteve êxito em demonstrar primo oculi os 

pressupostos autorizadores da imediata intervenção desta instância, 

mormente quando não demonstrado, de plano, o direito líquido e certo 

capaz de garantir o fornecimento do medicamento pleiteado, não 

integrante da lista de fármacos contemplados pelo SUS, conforme Portaria 

1554/2013 do Ministério da Saúde que dispõe sobre os Componentes 

Especializados da Assistência Farmacêutica.

De tal modo, considerando que o mandado de segurança é via estreita, e 

que diferentemente da ação ordinária com pedido de tutela de urgência, 

não comporta dilação probatória, impossibilitando mais discussões sobre o 

ato impugnado, verifica-se que não há justificativa, nesse momento, para 

concessão antecipada da tutela que se pretende.

 Portanto, por entender não estarem devidamente demonstrado os 

pressupostos para a concessão da segurança liminarmente, INDEFIRO o 

pedido em sede de liminar.

Nos termos do artigo 7º, inciso I e II da Lei 12.016/2009, NOTIFIQUE a 

autoridade tida como coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações e junte documentos que entender pertinentes.

Ato Contínuo, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Após, volvam-me conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 21 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177615 Nr: 12448-59.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, pessoalmente, para 

que providencie o solicitado às fls. 214, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção, nos moldes do art. 485, III do NCPC, devendo para tanto efetuar o 

depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de constatação, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), devendo 

acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177691 Nr: 12450-29.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, pessoalmente, para 

que providencie o solicitado às fls. 250, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinçao, nos moldes do art. 485, III do NCPC, devendo para tanto efetuar o 

depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de constatação, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), devendo 

acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236674 Nr: 13924-30.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araceles Peripolli Rossato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14.025

 VISTOS.

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido de tutela específica de urgência, ajuizada por Aracele Peripolli 
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Rossato, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Barra do 

Garças, no intuito de receber medicamentos essenciais ao seu tratamento 

médico, eis que fora diagnosticada com neoplasia maligna da mama direita.

A fls.51/52 o pedido liminar foi deferido, determinando aos requeridos o 

fornecimento dos medicamentos Zoladex 10,8mg e Aromasin 25mg, 

enquanto perdurar o tratamento médico da autora.

Ante o descumprimento dos requeridos no sentido de fornecer os 

medicamentos, conforme decisão liminar proferida nos autos, efetuou-se a 

penhora online em valor suficiente para o tratamento da requerente 

durante o período de 02 (dois) meses, determinando-se ainda à autora que 

tomasse providências a fim de pleitear administrativamente os fármacos 

receitados.

 Devidamente intimada para prestar contas acerca da aquisição dos 

medicamentos através dos recursos recebidos, bem como sobre o 

requerimento administrativo, a autora quedou-se inerte.

Dessa forma, reitere a intimação da requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra as determinações de fls.122, sob pena de serem 

tomadas as sanções cabíveis.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da requerente, voltem-me 

conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287530 Nr: 11565-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Vasconcelos Vidal, Chefe do Posto 

Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES COSTA - 

OAB:21529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO A 

PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de determinar que a autoridade 

coatora libere as mercadorias apreendidas no TAD de nº. 1136960-8, 

somente no concernente aos bens descritos na DANFE 12030, em que 

deverá observar a quantidade descrita, bem como os veículos e 

documentos eventualmente apreendidos com relação ao mesmo termo de 

apreensão e depósito.Fica consignado que a presente medida destina-se 

apenas e tão-somente à liberação das mercadorias descritas na DANFE 

12030, não havendo qualquer suspensão do crédito tributário apurado ou 

que será apurado no tocante aos autos de apreensão.NOTIFIQUE-SE a 

autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I). 

Após esse prazo, com ou sem as informações, DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190256 Nr: 10484-94.2014.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de General Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junio Moraes de Abreu, Edilzete Gomes 

Morais de Abreu, Deuseny Damasio de Sousa Pereira, Rayara Souza 

Rodrigues Balbino, Carlos Roberto Pereira, Rayanny Souza Rodrigues 

Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SILVA VILELA - 

OAB:17.368, Ubiratan Barroso de Castro Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835, 

Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113

 Certifico, em cumprimento ao despacho de folhas 268, que as partes não 

foram intimadas do laudo de avaliação de folhas 254/255, motivo pelo qual, 

neste ato, intimo as partes requeridas para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre o laudo de avaliação de folhas 254/255.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197017 Nr: 1861-07.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. N. A. Cerqueira & Cia Ltda, Antonio Lopes 

de Sousa, Marcos Roberto Cerqueira Rosa, Alfredo Julho dos Santos 

Coleho de Oliveira, Adelton Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. N. A. CERQUEIRA & CIA LTDA, CNPJ: 

02707001000104, atualmente em local incerto e não sabido ANTONIO 

LOPES DE SOUSA, Cpf: 42426731168, Rg: 3881697, Filiação: Manoel José 

Luiz de Sousa e de Maria Lopes de Souza, data de nascimento: 

12/11/1969, brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, casado(a), 

adminsitrador, atualmente em local incerto e não sabido MARCOS 

ROBERTO CERQUEIRA ROSA, Cpf: 08530030842, Rg: 0008000729, 

Filiação: Maria José Abreu de Cerqueira Rosa, data de nascimento: 

27/12/1969, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, casado(a), 

administrador, Telefone 8121-8119, atualmente em local incerto e não 

sabido ALFREDO JULHO DOS SANTOS COLEHO DE OLIVEIRA, Cpf: 

70217300120, Rg: 4.429.910, Filiação: Clevison Coelho de Oliveira e Luzia 

Moreira dos Santos, data de nascimento: 30/12/1983, brasileiro(a), natural 

de Barra do Garças-MT, divorciado(a), comerciante, Telefone 66 

3401-1594 e atualmente em local incerto e não sabido ADELTON MARTINS 

DOS SANTOS, Cpf: 52316050182, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de R. N. A. CERQUEIRA & CIA 

LTDA, ANTONIO LOPES DE SOUSAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de falta de recolhimento do ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2103/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

 - Valor Total: R$31.264,81 - Valor Atualizado: R$28.422,55 - Valor 

Honorários: R$2.842,26

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.A exequente, por seu Procurador, 

peticionou nos autos requerendo que o Juízo requisite informações junto a 

Delegacia da Receita Federal requisitando informações acerca do 

endereço do executado, para o cumprimento da decisão de fls.10.É 

comum, em processos de execução, o credor requerer ao juiz a 

expedição de ofício à Receita Federal com o escopo de obter informações 

sobre a existência de endereços do devedor.Em princípio, compete à parte 

o ônus de colher elementos que possa identificar o endereço do 

executado, por exemplo, certo que a máquina judiciária não se encontra 

aparelhado para assumir, em termos amplos, essa função.Porém, com a 

função de dar celeridade ao tramite processual, foi efetuada uma parceria 

entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita Federal, para 

implantação do INFOJUD (Sistema de Informações ao Judiciário), este 

sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, mediante o 

recebimento prévio de ofícios.Deste modo, INDEFIRO o pedido de fls. 

31.DETERMINO a realização de busca de endereços em nome dos 

executados por meio do sistema INFOJUD.Com as respostas, cumpra-se a 

decisão de fls. 10. Caso a busca reste infrutífera, cite-se o executado, via 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes da decisão de fls. 10.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 21 de agosto de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230612 Nr: 9488-28.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA - 

03.011.823/0001-07, Denivaldo de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA - 

03.011.823/0001-07, CNPJ: 03011823000107 e atualmente em local incerto 

e não sabido DENIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA, Cpf: 79666167115, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DENIVALDO DE SOUSA 

OLIVEIRA - 03.011.823/0001-07 e DENIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de falta de recolhimento 

de tributos junto ao Simples Nacional na Receita Federal do Brasil, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7136/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$44.528,02 - Valor Atualizado: R$40.480,02 - Valor 

Honorários: R$4.048,00

Despacho/Decisão: Vislumbro, por ora, a presenças das condições da 

ação e a competência deste juízo, decido:I – Cite-se o réu para, em 05 

dias, pagar os nomear bens à penhora, observando-se o disposto no art. 

8o e 9o da LEF.II – Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor dado a causa.III – Não havendo pronto 

pagamento ou nomeação de bens, penhorem-se tantos bens quanto 

necessários, depositando-os em mãos do devedor.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 14 de agosto de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169977 Nr: 2224-62.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reifort Com. Ind. E Atacados de Baterias Ltda, 

Ester Batista da Silva Oliveira, Ally Vitório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REIFORT COM. IND. E ATACADOS DE 

BATERIAS LTDA, CNPJ: 07022466000137, atualmente em local incerto e 

não sabido ESTER BATISTA DA SILVA OLIVEIRA, Cpf: 99353431115, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ALLY VITÓRIO DA 

SILVA, Cpf: 97038814168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de REIFORT COM. IND. E 

ATACADOS DE BATERIAS LTDA, ESTER BATISTA DA SILVA OLIVEIRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de falta de 

recolhimento do ICMS garantido normal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6063/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2012

 - Valor Total: R$30.314,24 - Valor Atualizado: R$27.558,40 - Valor 

Honorários: R$2.755,84

Despacho/Decisão: Vistos.Citem-se os devedores, pelo correio, com aviso 

de recebimento (AR), para, em 05 (cinco) dias, pagarem o débito ou 

nomearem bens para garantir o juízo, sob pena de penhora.Não ocorrendo 

o pagamento e nem a garantia do juízo no prazo assinalado, proceda-se a 

penhora de tantos bens quantos forem necessários à garantia do 

débito.Não sendo encontrados os devedores, arrestem-se os bens na 

forma da lei. Em quaisquer das hipóteses acima, recaindo a constrição 

sobre bens imóveis, intimem-se os cônjuges dos representantes legais, se 

casados forem, para os fins de direito em relação à meação, devendo-se, 

ainda, proceder a sua averbação, independentemente de pagamento de 

custas ou outras despesas.A avaliação deverá se dar pelo próprio Oficial 

de Justiça no momento da constrição.Consigne-se no mandado que o 

prazo para oferecimento de embargos, após seguro o Juízo, é de 30 

(trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária 

ou da intimação da penhora (art. 16, incisos I, II e III, da LEF).Em caso de 

pronto pagamento ou inexistindo embargos, fixo em 10% (dez por cento) 

os honorários advocatícios.Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º, do 

CPC.Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 14 de agosto de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201180 Nr: 4492-21.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. Ferreira Laticinios, Lázaro Gomes 

Ferreira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. G. FERREIRA LATICINIOS, CNPJ: 

37252665000100 e atualmente em local incerto e não sabido LÁZARO 

GOMES FERREIRA, Cpf: 23472693134, Rg: 1.238.458, Filiação: Sebastião 

Gomes Ferreira, data de nascimento: 12/12/1961, brasileiro(a), natural de 

Chumbo-MG, casado(a), empresário / comerciante, Telefone 66 

3401-3014. atualmente em local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 
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seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de L. G. FERREIRA LATICINIOS e 

LÁZARO GOMES FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de a falta de recolhimento do ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7276/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/06/2014

 - Valor Total: R$79.387,27 - Valor Atualizado: R$72.170,24 - Valor 

Honorários: R$7.217,02

Despacho/Decisão: Vistos.Citem-se os devedores, pelo correio, com aviso 

de recebimento (AR), para, em 05 (cinco) dias, pagarem o débito ou 

nomearem bens para garantir o juízo, sob pena de penhora.Não ocorrendo 

o pagamento e nem a garantia do juízo no prazo assinalado, proceda-se a 

penhora de tantos bens quantos forem necessários à garantia do 

débito.Não sendo encontrados os devedores, arrestem-se os bens na 

forma da lei. Em quaisquer das hipóteses acima, recaindo a constrição 

sobre bens imóveis, proceda-se a sua averbação, independentemente de 

pagamento de custas ou outras despesas.A avaliação deverá se dar pelo 

próprio Oficial de Justiça no momento da constrição.Consignem-se nos 

mandados que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).Em caso de pronto pagamento ou inexistindo embargos, fixo em 10% 

(dez por cento) os honorários advocatícios.Defiro os benefícios do artigo 

172, § 2º, do CPC.Cumpra-se.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 14 de agosto de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154000 Nr: 5494-65.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno Júnior, Transmil 

Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno, Baltazar José de 

Souza, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANÍSIO BUENO, Cpf: 00916765687, Rg: 

225.790, viuvo(a), empresário, atualmente em local incerto e não sabido 

TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS UBERABA LTDA, CNPJ: 

41896523000145, atualmente em local incerto e não sabido JOÃO 

EUSTÁQUIO DO NASCIMENTO, Cpf: 25530968600, atualmente em local 

incerto e não sabido ANÍSIO BUENO JÚNIOR, Cpf: 45236453615, Rg: 

14515796, brasileiro(a), casado(a), empresário/agropecuarista, 

atualmente em local incerto e não sabido ANISIO JOSÉ BUENO, Cpf: 

01678625701, brasileiro(a), casado(a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido MÁRCIA APARECIDA MENDANHA BUENO, Cpf: 

46669957149, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA, Cpf: 02364484120, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/06/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de BARRATTUR TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA, ANÍSIO BUENOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de falta de cumprimento de normas de 

deveres, pelos condutores de veículos, artigo 47, II, "g", da LC n° 

149/2003, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2580/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/02/2010

 - Valor Total: R$4.958,50 - Valor Atualizado: R$4.858,50 - Valor 

Honorários: R$100,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Arbitro honorários advocatícios em 

R$100,00 para o caso de pronto pagamento, com fundamento no artigo 20, 

§ 4º do CPC, tendo em vista tratar-se de ação que exige pouco tempo do 

advogado dado sua simplicidade. Cite(m)-se, na forma requerida, para 

que, em 05 dias, efetue(m) o pagamento ou garanta(m) a 

execução.Efetuado o pagamento, deposite-se à ordem deste juízo e 

intime-se a(o) exeqüente a se manifestar. Se concorde, expeça-se alvará 

para levantamento e ou providencie-se o recolhimento na forma indicada. 

Garantida a execução, manifeste-se o(a) exeqüente. Caso aceite a 

nomeação ou, se mantenha em silêncio, lavre-se o termo e intimem-se 

todos os executados e o(s) cônjuge(s) do(s) que teve(tiveram) bem(ns) 

penhorado(s), caso a penhora recaia sobre imóvel.Se atribuído valor ao 

bem, manifeste-se a(o) exeqüente. Se discordar, avalie(m)-se e digam. 

Não garantida a execução, penhore-se bens, tantos quantos necessários 

ao integral cumprimento da obrigação com os encargos decorrentes da 

execução, que deverá ser avaliado pelo oficial de justiça, adotando-se, em 

seguida, o mesmo procedimento para com ambas partes.Transcorrido o 

prazo para embargos, que é de 30 dias, conclusos.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 14 de agosto de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281080 Nr: 7804-97.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Tomé de Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER ALVES DINIZ - 

OAB:MT10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para realização do ato deprecado, designo dia 04 de outubro de 2018 às 

13h00min (MT).

 Informe ao Juízo deprecante acerca da audiência ora designada.

 Intime-se a testemunha inquirida no endereço mencionado nos autos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 282533 Nr: 8611-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMdC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 21.09.2018, às 15hrs06min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Realizado o pregão, presente o réu. Presente o estagiário de dirieto Thiago 

de Freita Souza. Realizadas as oitivas das testemunhas Weverton 

Lacerda Cunha, Alex Borges Gonzalez, Siqueira e Alex Borges Gonzalez. 

O Ministério Público insiste na oitiva das testemunhas Wesley Mayk dos 

Santos. Na mesma oportunidade, manifesta pela desistência da 

testemunha Gleisson Fernandes Neves de Oliveira. Após, o MM. Juiz, 

decidiu: “1. Designo audiência de instrução para a oitiva das testemunhas 

Wesley Mayk dos Santos e Arisvaldo Pereira Aires para o dia 05.12.2018, 

às 13hrs30min. 2. Expeça-se mandado de condução coercitiva em 

desfavor da testemunha Wesley Mayk dos Santos. 3. Homologo a 

desistência da testemunha Gleisson Fernandes Neves de Oliveira.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267214 Nr: 17489-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nunes Viana, Guilherme Rodrigo Lopes 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Decisão

Autos de cód. 267214

1) Conforme certidão de fl.299, decorreu in albis o prazo para que a 

defesa constituída do réu Guilherme Rodrigo Lopez Luz apresentasse as 

razões recursais.

2) Assim, intime-se, pessoalmente, o réu Guilherme Rodrigo Lopez Luz, 

para que apresente as razões recursais de apelação no prazo de 08 

(oito) dias, por intermédio de defesa técnica ou manifeste-se interesse 

pela Defensoria Pública, informando-o que se não apresentar as razões 

no prazo serão os autos remetidos à Defensoria Pública.

3) Com as razões recursais do réu Guilherme Rodrigo Lopez Luz¸ 

remetam-se os autos ao Ministério Público para contrarrazoar os recursos 

de apelação.

4) Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 21.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198946 Nr: 3083-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos, Adnilson Donizete da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 198946

Conforme item “c)” da decisão de fls. 227-227v, remetendo-se os autos, 

com carga, Defensoria Pública.

 Barra do Garças, 21.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 283125 Nr: 8970-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFD, EEdSH, LASMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Caroline de Jesus Porto 

Silva Scotton - OAB:OAB/MT20659, Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado do acusado Luiz Antônio Silva Magalhães Filho, 

para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 237750 Nr: 14636-20.2016.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Araújo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial de fls. 149/150, 

concedo o indulto à reeducanda Fabiana Araújo Alves, nos termos do art. 

1º, inciso IV, do Decreto nº 9.246/17, pelo que declaro extinta a pena, nos 

termos do art. 107, inciso II, do Código Penal, c/c art. 66, inciso II, da LEP. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 192854 Nr: 12265-54.2014.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Atalas Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 192854

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Rafael Atalas 

Alves, nascido em 13.06.1995, filho de Gonçalina Alves da Silva Cunha.

Incabível indulto, uma vez que o reeducando não cumpriu ½ (metade) da 

pena até 25.12.2017, não preenchendo o requisito objetivo do art. 1º, 

inciso III, do Decreto nº 9.246/17.

Incabível comutação, uma vez que o reeducando não cumpriu ¼ (um 

quarto) da pena até 25.12.2017, não preenchendo o requisito objetivo do 

art. 7º, inciso I, alínea “a”, do Decretoo nº 9.246/17

 Os comparecimentos mensais foram lançados no sistema APOLO.

 Considerando que a a fração na 3ª fase da dosimetria em sentença de 

fls. 21/28-v fixou conjuntamente as causas de aumento previstas art. 157, 

§2º, inciso I e II, do CP no mínimo legal, mantenho a causa de aumento pelo 

concurso de pessoas, retificando a guia de fls.05/05-v, para que conste 

como infração: “art. 157, §2º, inciso II, do CP, c/c art. 244-B, da Lei nº 

8.069/90”, ante superveniência da Lei 13.654/18.

 Aguarde-se o regular cumprimento de pena.

Cumpra-se item 7 da decisão de fls.91/91-v.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 21.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194329 Nr: 76-10.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Pinho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód.194329

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra a reeducanda Marlene Pinho dos 
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Santos, nascida em 28.07.1990, filha de Jonas Patricio dos Santos e de 

Craci Viega de Pinho.

 Em fls.183/183-v, a reeducando por intermédio da Defensoria Pública, 

requer a concessão do indulto, nos termos do art. 1º, inciso IV, do Decreto 

nº 9.246/17.

Em fl.184, o Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do pleito de 

fls.183/183-v, uma vez que a reeducando praticou falta grave, qual seja, o 

cometimento de novo crime no curso do cumprimento da pena (fl.179), no 

período preconizado pela norma, não preenchendo, portanto, o requisito 

subjetivo delineado no art. 4º, inciso I, do Decreto nº 9.246/17.

 Conforme fl.179, a reeducanda foi regredida ao regime semiaberto pela 

prática de novo crime em 23.07.2017.

Assim, incabível indulto, uma vez que a reeducanda praticou novo fato 

definido como crime nos 12 (doze) meses anteriores à 13.05.2018, nos 

termos do art. 1º, inciso I, do Decreto nº 9.370/18.

Cabível a comutação, uma vez que a reeducanda cumpriu 1/3 (um terço) 

da pena até 13.05.2018, preenchendo os requisitos do art. 2º, inciso I, do 

Decreto nº 9.370/18, ressaltando-se que no referido decreto a infração 

disciplinar não está, explicitamente, inscrita como fator impeditivo da 

comutação, mas tão só do indulto.

Do exposto:

a) Indefiro o pleito defensivo de fl.183/183-v, e acolho pedido ministerial de 

fl.184.

b) Concendo a comutação.

c) Renove-se o cálculo subtraindo-se da pena remanescente a fração de 

1/4 (um quarto), devendo a pena remanescente observar a data de 

13.05.2018.

Barra do Garças, 21.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268386 Nr: 18306-32.2017.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de executivo de pena, oriundo do Juízo da Vara Única Criminal 

da comarca de Primavera do Leste-MT, instaurado contra o reeducando 

Diomar Coelho, nascido em 03.02.1967, filho de Rondina Coelho, 

ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fl. 04-verso: Pena: 04 (quatro) anos de reclusão; Crime: art. 

121, § 2º, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; Regime: Aberto; 

Data do fato: 02.10.2012; Prisão em: 02.10.2012; Soltura em: 25.10.2013; 

Recebimento da denúncia: 25.10.2012; Sentença: 25.10.2013; publicação 

da sentença: 25.10.2013; Intimação pessoal da sentença: 25.10.2013; 

Trânsito em julgado para o MP: 30.10.2013; Trânsito em julgado para a 

defesa: 05.11.2013 (fl. 213).

Em decisão de fl. 49, determinou-se ao reeducando a fixação de 

condições impostas para a continuidade do cumprimento da pena em 

regime aberto.

Em fl. 51, a defesa requereu a readequação das condições impostas: 

“deverá o reeducando prestar serviço à comunidade”, sugerindo desde já 

que seja estabelecido o pagamento de prestação pecuniária de acordo 

com as condições do recuperando.

 Em fl. 60, o Ministério Público manifestou pelo deferimento da adequação 

da condição imposta no item “a” de fls. 49/50.

 Em fl. 68, na audiência realizada no dia 16.09.2015 para readequar 

condições do cumprimento da pena, foi fixado em substituição à condição 

“a” do termo de fl. 49, para que o reeducando efetue o depósito de cem 

reais mensais, durante o período da remanescente pena em favor da 

comunidade local.

Em fl. 109, no dia 07.02.2018, foi apresentado cálculo de pena informando 

quanto ao término do cumprimento de sua pena, entretanto, restam 08 

parcelas de R$100,00 (Cem reais) da prestação pecuniária a serem 

adimplidas.

Sendo assim, o Ministério Público em fl. 109-v, requereu que o 

recuperando fosse intimado para juntar aos autos pagamento da 

prestação pecuniária.

 Quanto à concessão dos benefícios, restam incabíveis indulto e 

comutação, uma vez que existe o impedimento previsto no art. 3º, inciso III, 

do Decreto nº 9.246/17, no qual não se aplicam tais institutos à pessoas 

condenadas por crimes considerados hediondos ou a este equiparados. 

(art.1, inciso I, da Lei nº 8.072/1990).

Diante do exposto, intime-se o reeducando para apresentar, em 30 (trinta) 

dias, comprovante de pagamento quanto ao restante das prestações 

pecuniárias impostas em fl. 68.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 227185 Nr: 7147-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Vasconcelos e Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 182756 Nr: 4477-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAT, EVdND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos de cód. 182756

Trata de Ação Penal distruída em desfavor dos réus Orlando Alves 

Texeira, nascida em 28.06.1950, filho de Sebastião Alves Teixeira e de 

Benedita Ilza Teixeira, pronunciado, em fls.608/616, como incurso nas 

sanções do art. 126, caput, c/c art. 127, 1ª parte, do CP, e Eliane Vasco 

do Nascimento Dias, nascida em 22.10.1974, filha de Dionízio Félix do 

Nascimento e de Bélica Maria Vasco do Nascimento, pronunciada, em fls. 

608/616, como incursa nas imputações do art. 126, caput, c/c art. 127, 1ª 

parte, c/c art. 29, do CP.

O réu Orlando Alves Texeira foi intimado, pessoalmente, da decisão de 

pronúncia em 24.07.2017.

Em fls.620, o réu Orlando Alves Texeira, por intermédio de defesa técnica 

substituída, apresentou recurso em sentido estrito.

Ressalte-se que a diligência determinada em fl. 623 já foi regularizada, 

tendo o arquivo digital sido inserido na fl. 541.

 Do exposto:

a) Recebo recurso em sentido estrito interposto tempestivamente, pelo réu 

Orlando Alves Texeira em fl.620;

b) Intime-se, pessoalmente, a ré Eliane Vasco do Nascimento Dias da 

decisão de pronúncia de fls. 608/616;

c) Intime-se, via DJe, a defesa constituída do réu Orlando Alves Texeira 

para que apresente as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias, nos 

termos do art.600, do CPP;

d) Com as razões, ao Ministério Público.

Barra do Garças- MT, 21.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209935 Nr: 9503-31.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 209935
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Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças -MT, instaurado contra o reeducando João Luiz de 

Oliveira, nascido em 08.11.1985, filho de Vivaldo Alves de Oliveira e de 

Marta Batista da Silva.

 Lançados os comparecimentos no sistema APOLO.

 Em fls.63/65, o reeducando, por intermédio da Defensoria Pública, 

apresentou justicação pelas faltas no mês de Dezembro de 2017, 

fevereiro, março, abril e maio de 2018.

 Vistas ao Ministério Público sobre justificativa apresentada em fls.63/65.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 21.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 234817 Nr: 12640-84.2016.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediego Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:SP 217.166

 1.Proceda-se o lançamento dos comparecimentos mensais do 

reeducando junto ao Sistema Apolo/TJMT.

2.Incabível a aplicação de indulto ou comutação, em razão de o 

reeducando ter abandonado o cumprimento regular das condições do 

livramento condicional (fl. 406) a partir do mês de agosto de 2017, o que 

configura falta grave, conforme controle de comparecimento de fl. 04.

3.Assim, ante o flagrante descumprimento das condições do livramento 

condicional, nos termos do art. 87, do CP, revogo o livramento condicional, 

suspendo cautelarmente o executivo de pena, e determino a expedição de 

mandado de prisão em desfavor do reeducando Ediego Rodrigues de 

Oliveira, com validade até 20.09.2030.

4.Cumprido o mandado de prisão, conclusos.

5.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 93966 Nr: 7746-12.2009.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regis Almeida Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 1.Trata-se de pedido de reabilitação criminal ajuizado pela defesa do 

reeducando Regis Almeida Lopes, aduzindo a presença dos requisitos 

previstos no art. 94, do CP, e art. 743, do CPP.

2.Instado a se manifestar, o Ministério Público não se opôs à pretensão.

3.Verifico que este executivo de pena é oriundo de condenação definitiva 

nos autos da ação penal de cód. 60325, que tramitou na Segunda Vara 

Criminal desta comarca.

4.Nos termos do art. 743, do CPP, a reabilitação deve ser requerida ao 

juízo da condenação.

5.Deste modo, considerando não ter sido este o juízo da condenação, não 

conheço do pedido de fls. 74/75.

6.Intimem-se.

7.Após o trânsito em julgado, arquive-se.

8.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198046 Nr: 2507-17.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidio Cardoso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Ante o princípio acusatório acompanho o parecer ministerial de fl. 52-v, 

e declaro extinta a pena pelo cumprimento.

2.Declaro inexequível as custas processuais, ante a concessão de 

gratuidade à fl. 19-v.

3.Quanto ao remanescente da pena de multa, caso não seja adimplido 

voluntariamente em 30 (trinta) dias, proceda-se na forma da Súmula 521, 

do STJ.

4.Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 193762 Nr: 12912-49.2014.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Cesar Piva Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 193762

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Silvio Cesar Piva 

Fernandes, filho de José Piva Fernandes e Maria Odelita Pessim 

Fernandes, nascido em 01.01.1973, ostentando guia de execução penal 

sendo condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, por 

infração descrita no art. 14, caput, da Lei n° 10. 826/03.

Representado pela Defensoria Pública, o reeducando postula seja 

decretada a extinção de sua punibilidade diante o cumprimento integral da 

reprimenda.

Verifico que o recuperando cumpriu as obrigações estipuladas na 

audiência admonitória de fl. 26, aguardando, assim, prolação da sentença 

de extinção pelo cumprimento integral de pena.

É o breve relato.

2. Fundamentação

Não verifico informações que apontem o cometimento de falta grave, 

tampouco suspensão da execução.

Da posse da ficha de controle de comparecimento do reeducando, verifico 

seu comparecimento mensal ininterrupto por 02 (dois) anos.

Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

punibilidade face Silvio Cesar Piva Fernandes diante o cumprimento 

integral da pena e pagamento correspondente à multa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se nos presentes autos.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a punibilidade em face de Silvio Cesar Piva Fernandes, 

diante o cumprimento integral da pena.

 b) Transitado em julgado, arquive-se.

Barra do Garças, 21.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190109 Nr: 10381-87.2014.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberson Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Decisão

Autos nº 190109

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Weberson Dias da 

Silva, nascido em 25.07.1978, filho de Zilmar Dias dos Santos e Maria 

Lúcia Justina da Silva Santos, ostentando a seguinte guia de execução 

penal:

a) Guia definitiva de fls. 06/06-v, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra 

do Garças-MT: Pena: 02 (cinco) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, 

Crime: art. 129, §2º, do CP; Regime: aberto; Data do fato: 24.09.2008; 

Recebimento da denúncia: 08.09.2011; Suspensão pelo art. 366, CPP: não 

houve; Sentença: 25.04.2014; Substituição: não houve; Trânsito em 

julgado para o MP: 11.08.2014; Trânsito em julgado para a defesa: 

05.08.2014;

 2. Quanto à causa especial de aumento de pena

 Analisando os autos de cód.190109 correspondente à guia de fls 06/06-V 
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supracitada, denoto que, em sentença de fls.18/20, não foi reconhecida 

nenhuma causa especial de aumento ou diminuição de pena, bem como 

agravantes e atenuantes.

 3. Quanto aos institutos do indulto e da comutação previstos no Decreto 

9.246/17

 Incabível indulto, uma vez que o reeducando não cumpriu o critério 

objetivo previsto no art. 1°, inc. II, do Decreto n° 9.246/17, conforme 

controle de comparecimento mensal de fls. 06/06-v.

 Incabível comutação, uma vez que o reeducando não cumpriu o critério 

objetivo previsto no art. 7º, inc. I, do Decreto n° 9.246/17, conforme 

controle de comparecimento mensal de fls. 06/06- v.

 4. Dispositivo

a) Incabível indulto nos termos do art. 1º, inciso II, do Decreto nº 9.246/17;

b) Incabível comutação nos termos do art. 7°, inciso I, do Decreto n° 

9.246/17;

c) Renove-se novo cálculo de pena.

Barra do Garças, 19.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 169287 Nr: 1316-05.2013.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos de cód. 169287

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Israel Alves 

Lima, nascido em 21.09.1978, filho de João Odilio Lima e de Maria de Jesus 

Alves Lima.

 Quanto à justificação de fls.313/314, vistas ao Ministério Público.

 Em fls.319/321, a defesa constituída do reeducando Israel Alves Lima, 

requer a concessão do indulto em relação aos crimes do art. 218-B e art. 

228, §3º, ambos do CP,uma vez inexistente impedimentos previstos no art. 

3º, do Decreto nº 9.246/17.

 Em fls.322/3223, o Ministério Público manifesta pelo indeferimento do pleito 

defensivo, uma vez que o reeducando não cumpriu 2/3 (dois terços) do 

crime impeditivo, não preenchendo o requisito no art. 12, parágrafo único, 

e art. 1º, ambos do Decreto nº 9246/17.

 Considerando que o crime de favorecimento da prostituição ou de outra 

forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável 

previsto no art. 218-B, caput, §1º e §2º, do CP, foi incluído pela Lei nº 

12.978/2014 na Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/92), tendo entrado 

em vigência na data de 21.05.2014, bem como o fato praticado pelo 

reeducando foi no ano de 2011, pelo princípio da ultratividade da lei 

benéfica, não é, neste caso, considerado crime impeditivo para 

computação do indulto, pelo princípio da ultra-atividade da lei penal mais 

benéfica e do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

 Assim, conforme cálculo de pena de fls.316 e controle de 

comparecimento em fls. 05-A/05-A verso, o reeducando não cumpriu 2/3 

(dois terços) do crime impeditivo (art. 217-A, CP) até 25.12.2017, não 

preenchendo o requisito objetivo do art. 12, parágrafo único, do Decreto 

nº 9.246/17.

 Do exposto:

a) Incabíveis os institutos do indulto e da comutação, uma vez que o 

reeducando não cumpriu 2/3 (dois terços) do crime impeditivo até 

25.12.2018, nos termos do art. 12, parágrafo único, do Decreto nº 

9.246/17.

b) Intimem-se.

 Barra do Garças, 24.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280524 Nr: 7477-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcielio Duques da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Decisão

Autos de cód.280524

Trata de Ação Penal distruída em desfavor do réu Elcielio Duques da 

Cunha, nascida em 22.04.1978, filho de José Pereira da Cunha e de Maria 

Duques Ramos, condenado, em fls.166/174, como incurso nas sanções 

do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicado-lhe a pena de 06 (seis) 

anos, de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente.

O réu Elcielio Duques da Cunha foi intimado, pessoalmente, sentença em 

21.09.2018 (fl.179), informando que pretende recorrer da sentença.

Do exposto:

a) Recebo recurso de apelação interposto em fls.178/179;

b) Intime-se, via DJe, a defesa constituída do réu Elcielio Duques da Cunha 

para que apresente as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias, nos 

termos do art.600, do CPP;

c) Com as razões, ao Ministério Público.

Barra do Garças- MT, 24.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 286211 Nr: 10763-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduilson Costa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953/MT

 Vistos, em correição.

Designo o dia 14/11/2018, às 14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da(s) testemunha(s).

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 286873 Nr: 11156-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Maria de Queiroz Tiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO BOSON GAMBOGI - 

OAB:MG97527

 Vistos, em correição.

Designo o dia 14/11/2018, às 15:45 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da(s) testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO ALVES ARANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE SOUSA LOPES (REQUERENTE)

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CORACI CAMILO RODRIGUES, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: FABIOLLA 

PARREIRA ALMEIDA - MT0020976A, POLIANA OLIVEIRA SANTOS - 

MT0014467A-O para se manifestar acerca do deposito efetuado nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Em caso 

de concordancia, deverá indicar os dados bancários para transferencia.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010408-65.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MIRELLE PEREIRA ALVES (ADVOGADO(A))

NELSON TAKASHI ICHIKAWA (EXEQUENTE)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS MEDEIROS DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

GERALDO SILVESTRE DE PAIVA (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES E SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o 

pagamento da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora 

requer a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. 3. Destarte, 

uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o 

processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 

487, I do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010031-26.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

RONE MARCIA GOMES BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

MAXSUEL VALADAO ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente RONE MARCIA GOMES BARBOSA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - MT0008963A, para se 

manifestar nos autos, fornecendo o atual endereço da parte executada 

para dar continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010710-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO GOUVEIA FRANCO FILHO (REQUERENTE)

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

UIRES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ARAN DE BESSA (REQUERENTE)
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MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA (ADVOGADO(A))

ANDRE MARTINS SONEHARA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELDO MACHADO COUTINHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: NILSON MARCOS ADORNO SANTOS - MT0018487A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/11/2018 Hora: 13:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: NILSON MARCOS ADORNO SANTOS - MT0018487A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/11/2018 Hora: 13:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

SANTHIAGO MATHEUS DIAS DA ENCARNACAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011019-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BATISTA PITALUGA (EXEQUENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (EXECUTADO)

THAIS ASSUNCAO NUNES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) EDILZETE 

GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A, para juntar aos autos os 

cálculos atualizados, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior 

homologação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011337-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA E SOUSA (REQUERENTE)

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - MT0006775S, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o valor depositado nos autos (Id 

13333933), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001666-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA NERES SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: ROSANA DA SILVA FREITAS - MT0020838A, foi 

expedido o mandado de citação para executada nesta, encaminhado para 

central.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente WESLEY ALVES DA SILVA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ADRIANO 

DE FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A, para se manifestar acerca da 

correspondência devolvida, fornecendo novo endereço da parte 

reclamada para dar continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013023-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIMONE DE MENEZES (REQUERENTE)

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente MARIA SIMONE DE MENEZES, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: GISELE 

MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ - MT0011962A, para se 

manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERNESTO FERRARI VASCONCELOS (REQUERENTE)

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENERANDA ALICE QUEZADA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 
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disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FRANK RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO DO LAGO PARTICIPACOES DE EMPREENDIMENTOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Antes de apreciar a tutela provisória de urgência, 

DETERMINO que a parte autora apresente na Secretaria deste Juizado, no 

prazo de 10 (dez) dias, os comprovantes originais do conjunto probatório 

alegado, vez que constam apenas 08 (oito) comprovantes e 02 (deles) 

deles aparentam tratar-se do mesmo documento. 2. Na mesma 

oportunidade, expeça-se mandado de citação da parte requerida, posto 

que até o momento não foi expedido, conforme ata da audiência de 

conciliação. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012908-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

OSAIR FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ANTONIO PIRANI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - MT0008963A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 14/12/2018 

Hora: 14:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011964-34.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 6.255,80, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

WESLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 136,83, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010405-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

APARECIDA DE SOUZA MARQUES ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLDA VERACI REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

JOAO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 8010405-71.2017.8.11.0004; Valor 

causa: $10,000.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 02/02/2018. BARRA DO GARÇAS, 24 de 

setembro de 2018. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO XAVIER MARINHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/11/2018 Hora: 15:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010538-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON FERNANDES MIRANDA (EXECUTADO)

SHIRLEY BARREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 
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meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011181-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012153-46.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VILMA PEREIRA ABREU (REQUERIDO)

MARCIRLEI CANTUARIO FERREIRA (REQUERIDO)

VILMA PEREIRA ABREU - ME (REQUERIDO)

FLORACI DE JESUS PEREIRA ABREU (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CAMILA REJANE MENDES SANTOS - 

MT0017112Apara, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia de R$ 

3.124,49 (três mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e nove 

centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE DE JESUS ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/11/2018 Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR OLIVEIRA VITORIA (REQUERENTE)

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória c/c tutela provisória, na qual a parte 

requerente aduz que realizou a compra de um Refrigerador, no entanto, o 

autor alega que após um período de utilização, o referido refrigerador 

começou a apresentar falhas. Sendo assim, trata-se de vício redibitório. 

Em que pese o esforço da parte autora, sua pretensão não encontra 

guarida jurídica, vez que a pretensão intentada, não poderá ser aviada 

fundada em vício oculto, visto que, neste caso, o feito reclama a 

realização de exame pericial específico a ser realizado por profissional 

competente, cabendo, desse modo, à parte autora ingressar previamente 

com ação cognitiva redibitória para lograr o ressarcimento objetivado. 2. 

Neste viés, a presente ação pleiteia matéria complexa, vez que exige 

conhecimento estritamente técnico, em cujo âmbito a realização de 

perícias e formalização de laudos perpassam pela adoção de outras 

providências, destoando das formalidades simplórias e princípios da Lei 

9.099/95. 3. Nesse sentido já se posicionou Tribunal de Justiça / MG, 

verbis: AÇÃO REDIBITÓRIA – VÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO – PROVA 

TÉCNICA – NECESSIDADE. AÇÃO REDIBITÓRIA – REQUISITOS PARA 

DEMONSTRAR O VÍCIO OCULTO – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA 

COM A DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO – EXTINÇÃO DO 

PROCEDIMENTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PROVIMENTO DO 

RECURSO. 1 – O vício redibitório, de acordo com o art. 441 do CC é aquele 

defeito oculto que tem força de tornar a coisa imprópria ao uso a que é 

destinada ou lhe diminua o valor. 2 – Em se tratando de alegação de vício 

oculto em veículo zero quilômetro (moto), é indispensável a prova técnica 

capaz de aferir a inaptidão dele para uso ou a diminuição expressiva de 

seu valor econômico pois “não é qualquer defeito que fundamenta o 

pedido de efetivação do princípio”, porém aqueles que positivamente 

prejudicam a utilidade da coisa, tornando-a inapta às suas finalidades, ou 

reduzindo a sua expressão econômica, como anotou Caio Mário da Silva 

Pereira (cit. no corpo do voto). 3 – Havendo necessidade de realização de 

perícia técnica para aferir o grau de inaptidão do bem para uso, ou 

expressiva diminuição em seu valor econômico, é incompetente o Juizado 

Especial Cível para dirimir demanda a esse respeito.” (1ª Turma Recursal / 

Divinópolis – Rec. 0223.06.200.806-3 – Rel. José Maria dos Reis). 4. 

Frente ao exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com esteio na inteligência no artigo 17, 354, 485, I, IV e VI e 330, 

III, todos do Diploma Processual Civil, bem como o artigo 51, II da Lei 

9.099/95. 5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. 

Intime-se. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH (ADVOGADO(A))

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR (ADVOGADO(A))

WESLEY PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - MT23177/O, 

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - MT23344/O, PAULO HENRIQUE 

MENEZES FREITAS - MT24641/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 06/11/2018 Hora: 16:00 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012515-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

MAGNUN VINNÍCIUS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

JOSE VANDERLEI LEITE DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Maury Ferreira Rodrigues 

Junior em desfavor de Jose Vanderlei Leite de Araujo e Magnun vinnicius 

Rodrigues Alves de Araujo. Após a distribuição das inicial, em audiência 

de conciliação, instrução e julgamento as partes entabularam acordo que 

foi devidamente homologado, contudo até a presente data a dívida não foi 

amortizada. Deste modo, foi realizada a tentativa de constrição via 

sistemas online, tendo sido frutífera, razão pela qual foi determinada a 

intimação da parte exequente com o escopo de esta se manifestar quanto 

ao interesse sobre o bem. Manifestação da parte exequente aportada no 

ID 7740366/7740369/7740371/7740377. 2. Vieram conclusos. É o relato 

em apertada síntese. 3. Prefacialmente, impende ressaltar que a 

constrição judicial em quota sociais constitui uma excepcional modalidade 

de penhora, notadamente porque é necessário que primeiro se realize a 

tentativa de satisfação da dívida com outros bens em nome do devedor. 

Assim, não havendo outros bens em nome deste é que se autoriza a 
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indigitada penhora. 4. O artigo 835, IX, do CPC, prevê expressamente a 

possibilidade da penhora em ações e quotas de sociedade simples e 

empresárias, sendo que de igual modo dispõe o art. 1.026, do Código Civil. 

5. Nesse sentido, caso o exequente deseje optar por tal modalidade de 

penhora, lhe incumbe provar a insuficiência de bens do devedor, o que no 

caso em comento restou devidamente comprovado, vez que já foram 

esgotadas as hipóteses legais para amortização da dívidas. 6. Por tais 

razões, DEFIRO a penhora das cotas sociais pertencentes ao executado 

na pessoa jurídica Leite Araujo e Araujo LTDA – ME, inscrita no CNPJ n° 

01.630.544/0001-08, até a quantia que amortize a presente execução, 

observando-se o contrato social. 7. Oficie-se a Junta Comercial do Estado 

de Mato Grosso, para que lavre-se o termo de penhora no contrato social 

da empresa, sendo fato impeditivo para quaisquer alterações contratuais. 

8. Atente-se para os termos do art. 876, §7°, do CPC. 9. INDEFIRO o pedido 

de penhora das verbas salariais do executado Magnun Vinnicios 

Rodrigues Alves de Araujo, vez que cobertas pelo manto da 

impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 10. Por fim, de bom 

alvitre ressaltar que se a parte exequente desejar a remoção do bem 

outrora constrito via sistema RENAJUD, deverá indicar a correta 

localização deste, viabilizando a penhora, avaliação e remoção do 

indigitado bem. 11. Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. 13. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

JASMYNE LINHARES YASSIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALICE PEREIRA BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JASMYNE LINHARES YASSIN - GO50831, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 06/11/2018 

Hora: 16:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JUNIOR MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos , nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001561-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE (ADVOGADO(A))

SERRA AZUL PLAZA HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNA CHRISTICHINI OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA (ADVOGADO(A))

ALEX GARCIA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) LARISSA 

MARIANO DE CASTRO SILVA - MT0019349A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 06/11/2018 Hora: 17:00 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

ELIZANE SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001066-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. 2- Das breves leituras empreendidas extrai-se que para o 

postulante lograr a medida vindicada em tela, se faz mister que estejam 

presentes os elementos delineados no comentado artigo. In casu, 

presentes a verossimilhança das alegações bem como a prova 

inequívoca, através do conjunto probatório juntado à exordial, suficiente 

para uma convicção acerca de uma possível inscrição indevida perante o 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, não havendo óbice quanto ao 

deferimento da medida. Especialmente porque a medida não é irreversível. 

Quanto ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome do 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de 

ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 
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constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

moral e financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta da promovida, consoante explanação na vestibular. 3- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido de 

excluir incontinenti o nome do requerente junto ao Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Barra do Garças/MT, sendo de bom alvitre registrar que a 

medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com o 

requerido. 4- Ademais, visando o resultado prático da tutela, ORDENO a 

expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do 

Garças/MT para que promova a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome do 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 5- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 6 - A demanda não reclama a realização da 

audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados 

da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não conta com 

representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de tal sorte que 

o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, redundaria 

em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até então 

inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso 

e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que 

contém a seguinte diretriz: A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa. (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). 7- Deste modo, determino seja a parte requerida 

citada para, querendo, apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias. 8- 

Cite-se a parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 

12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os 

artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 9- 

Expeça-se o necessário. 10 – Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC c/c art. 38 da Lei n° 

9.099/1995. 2. Trata-se de ação de obrigação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, onde ocorreu a intimação da parte autora 

nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte de 

comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob pena 

de indeferimento da inicial, vez que o documento de comprovação juntado 

aos autos está em nome de pessoa alienígena ao processo. 3. Pois bem, a 

determinação para apresentação de comprovante de endereço em nome 

da parte autora não envolve somente questões referentes aos requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC, mas também, para que seja possível aferir a 

competência da unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a 

ausência do comprovante de residência em nome próprio impede seja 

aferida a competência territorial daquele juízo para processar e julgar a 

presente ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou 

à parte, a possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. 

Trata-se, portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da 

Celeridade Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à 

mercê da parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a 

inicial com os documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste 

modo, se o autor é devidamente intimado ou não por meio de patrono 

constituído para emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição 

inicial deve ser indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito 

dos Tribunais de Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO 

ART. 355 DO CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO 

OCORRÊNCIA -INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a petição inicial não 

satisfez ao requisito de admissibilidade consoante propugna o artigo 319 e 

320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque 

no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 

9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

JOSUE RUFINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que no 

prazo de 15 (quinze) dias aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE DE CARVALHO (REQUERENTE)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38, 

da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, na qual ocorreu a intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte 

de comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 
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Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a petição inicial não 

satisfez ao requisito de admissibilidade consoante propugna o artigo 319 e 

320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque 

no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 

9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRSON TORRES (REQUERENTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SD PM SILVA MENDES (REQUERIDO)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010512-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

DANIEL DEIBDE COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001653-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ (REQUERENTE)

THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ - MT23724/O, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

07/11/2018 Hora: 12:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

DANIEL DEIBDE COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011158-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A IBRAHIM ALI - ME (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (REQUERIDO)

LEONARDO LUIZ TAVANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-18.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

JAMES GONCALVES ODILON (REQUERENTE)

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40 , sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZON SILVERIO DA SILVA (REQUERENTE)

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40 , sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 281999 Nr: 8295-07.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antônio Rafael Wiezzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Augusto de Oliveira Dolzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Costa de Menezes - 

OAB:MT 25.321/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Código: 281999

 Vistos.

1. Precipuamente, versando quanto aos crimes de calúnia, difamação e 

injúria, DESIGNO audiência de recebimento de queixa-crime para o dia 21 

de novembro de 2018, a ser realizada às 16h00min/MT.

2. Intime-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de defensor 

dativo.

3. Por outro lado, no que concerne as infrações penais de ameaça e 

discriminação de pessoa idosa – previstos nos art. 147 do Código Penal e 

art. 96 do Estatuto do Idoso, respectivamente – ACOLHO a cota ministerial 

disponível em fl. 14, sendo assim, DETERMINO que a secretaria proceda 

com a extração de cópia reprográfica integral dos autos que, 

posteriormente, deverá ser encaminhada à Delegacia de Polícia.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 06 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 251244 Nr: 7158-24.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Priscila Nogueira Candido, Sony 

Rapfael Guimarães Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 SENTENÇA

Código: 251244

Vistos, etc.

1. Aprioristicamente, versando-se acerca dos requerimentos 

apresentados pelo advogado da autora do fato Raquel Priscila Nogueira 

Cândido em audiência preliminar, CONCEDO o prazo de 05 dias para que o 

mesmo junte aos autos o instrumento procuratório. Com efeito, sendo 

positivo, DETERMINO que a secretaria proceda com a anotação do patrono 

Geancarlus de Souza Guterre na capa do feito, inclusive no sistema 

eletrônico Apolo.

2. Por outro lado, quanto aos demais pedidos, aguardarei a manifestação 

do Ministério Público para futuras deliberações.

3. Por fim, no tocante a aceitação do autor do fato Sony Raphael 

Guimarães Leão do benefício da transação penal proposta pelo Parquet, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação penal celebrada entre o autor do fato e o Ministério 

Público, nos termos do artigo 22, parágrafo único da Lei 9.099 de 26 de 

setembro de 1995 e, por corolário, com fulcro no artigo 76 parágrafo 4º da 

mesma lei. Fica a parte condicionada que, em caso de descumprimento 

integral/parcial ensejará no prosseguimento do feito, conforme Súmula 

Vinculante 35.

 4. Vista ao Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 10 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 221895 Nr: 3993-03.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ramos, Eurides Filho, Luiz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Roberto Mota Serra - 

OAB:MT 15.502, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Muller Cabral de 

Araújo - OAB:21.101

 DESPACHO

Código: 221895

Vistos, etc.

1. Vista ao Ministério Público.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 13 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 80 de 854



Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 68258 Nr: 1752-71.2007.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luís Fabio de Toledo Eichmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 DESPACHO

Código: 68258

Vistos, etc.

1. Precipuamente, sobressai nos autos conforme dispõe às páginas 98 

usque 100, que foi realizada Penhora On-line – BACENJUD na conta da 

executada visando a garantia do débito. Contudo, verifica-se que 

posteriormente as partes celebraram autocomposição, tornando-se 

dispensável o bloqueio dos valores.

2. Nesta esteira, urge trazer à baila, acerca da decisão existente nos 

autos decretando a liberação da importância outrora bloqueada, todavia, 

tal determinação não foi cumprida, o que implicou na prolação de nova 

ordem judicial impondo o cumprimento da deliberação anterior conforme 

pág. 113, ocorre que, por repetida vez não deu-se o cumprimento do 

despacho. Portanto, torna-se pertinente o acolhimento do pedido anelado 

disponível em fl. 128-verso, uma vez que o valor bloqueado ainda subsiste 

retido. Nestas razões, DETERMINO que a secretaria proceda com os meios 

necessários para a expedição de alvará com destino à conta mencionada 

na página predita.

3. Por fim, após realizada a determinação do item “2”, retornem os autos 

ao arquivo.

 4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 11 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATHELIANNY MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o 

pagamento da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora 

requer a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. 3. Destarte, 

uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o 

processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 

487, I do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010894-16.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

VILMAR FELIZARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o 

pagamento da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora 

requer a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. 3. Destarte, 

uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o 

processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 

487, I do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010445-24.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN FELIPE DE SOUZA MESQUITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA AVILA VASCONCELOS

 

Autos nº 8010445-24.2015.811.0004 Pólo Ativo: SOUZA & NOLETO LTDA 

- ME Pólo Passivo: JEAN FELIPE DE SOUZA MESQUITA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 
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relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010925-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE TEIXEIRA DE AMORIM (EXEQUENTE)

CAMILA REJANE MENDES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA AVILA VASCONCELOS

 

Autos nº 8010925-31.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOICE TEIXEIRA DE 

AMORIM Pólo Passivo: CLEIDIANE DA COSTA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 

disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora 

devidamente intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado 

nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010993-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA PEREIRA VALADAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA AVILA VASCONCELOS

 

Autos nº 8010993-78.2017.811.0004 Pólo Ativo: E B MORAES E SILVA E 

CIA LTDA - ME Pólo Passivo: SILVIA PEREIRA VALADAO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010575-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE CRISTINE SANTANA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA AVILA VASCONCELOS

 

Autos nº 8010575-43.2017.811.0004 Pólo Ativo: E B MORAES E SILVA E 

CIA LTDA – ME Pólo Passivo: ANNE CRISTINE SANTANA SANTOS Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010635-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA AVILA VASCONCELOS

 

Autos nº 8010635-16.2017.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: MARIA CRISTINA NASCIMENTO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO TARSO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

RAQUEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

Vistos, etc. 1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Embora devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência anteriormente aprazada, restando caracterizada 

sua desídia, hipótese em que o feito deve ser extinto sem julgamento de 
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mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/1995. Conveniente registrar 

que eventual pedido de desistência da ação deve ser formulado antes da 

sessão, não sendo crível durante o ato em si, o advogado da parte 

ausente tentar esquivar seu cliente da contumácia mediante pedido desta 

natureza. Isto se dá pelo fato de que iniciado o ato e constatada a 

ausência, já se consumou a contumácia, não detendo mais a parte 

poderes para desistir de uma ação que sofreu os efeitos decorrentes da 

norma em voga. Igualmente é de bom alvitre anotar a prática de alguns 

causídicos, os quais confeccionam formulário padrão de pedido de 

desistência, preenchendo-o durante a audiência quando constatam a 

ausência da parte autora, expediente que este magistrado compreende 

como uma frívola tentativa de se escudar dos efeitos da contumácia 

consumada. Com efeito, não formulado o pedido de desistência antes de 

se iniciar a audiência de conciliação, resta configurada a contumácia, 

devendo a parte sofrer as consequências da sua desídia. 3. Assim sendo 

e com esteio na norma acima invocada, JULGO EXTINTO o processo sem 

apreciação do seu mérito, condenando a parte requerente ao pagamento 

das custas judiciais, nos termos da inteligência extraída do § 2º do 

apontado artigo 51, combinado com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações necessárias, observando as disposições da CNGC quanto às 

eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

Vistos. 1. Sentença lavrada em conformidade com o artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

orquestrada por Laura Cristina Primo Parreira em desfavor de Claro S/A. 3. 

A autora, devidamente intimada para manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito no prazo de 15 (quinze) dias, quedou-se inerte. 4. Durante o 

curso da demanda o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

vez que determinou-se a intimação da parte autora, no mês de abril de 

2018, para que se manifestasse quanto ao prosseguimento do feito, 

todavia, manteve-se inerte. 5. Vieram conclusos. 6. É o relato do 

necessário. Decido. 7. Em face do exposto, com espeque nos termos do 

art. 485, III, combinado com a inteligência do 354, todos do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO sem resolução do mérito, o processo em 

apreço. 8. Sem custas. 9. P.R.I. 10. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SINVAL AIRES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

AQUARELA COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL GEHM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE

 

1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro na decisão 

identificada no ID de nº 15217045 no que tange ao seu conteúdo, eis 

porque, chamo o feito à ordem para promover a sua retificação, passando 

a mesma a ter a seguinte redação: Vistos. “A ação monitória possui rito 

específico, regido pelo artigo 700 e seguintes do CPC, cuja concatenação 

de atos é incompatível com a liturgia do Juizado Especial, de tal sorte que o 

intento da parte autora não é digno de albergamento nesta justiça 

especializada. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na 

inteligência do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, não implicando esta sentença 

em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

P.R. I. Cumpra-se.” 2- Intime-se. 3- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005320-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ALINE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE MARIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005320-86.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ALINE DA SILVA RODRIGUES 

REQUERIDO: CLEONICE MARIA DA SILVA RODRIGUES Vistos etc. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que o atestado médico 

acostado é datado de 27/03/2007. Dessa maneira, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar 

aos autos atestado e/ou relatório médico pormenorizado e atual acerca do 

estado de saúde da interditanda, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 10 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003496-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. (REQUERENTE)

E. P. D. C. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. L. (REQUERIDO)

F. D. S. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003496-92.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARILDA LOPES REQUERIDO: 

FERNANDA DA SILVA VIEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda 

proposta por Marilda Lopes em desfavor de Fernanda da Silva Vieira e 

Samoel Diego Lopes, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Narra a parte autora, em síntese, que é avó paterna das 

crianças Akilles Antoniel Vieira Lopes, Samira Vieira Lopes e Veronica 

Vieira Lopes, os quais são frutos do relacionamento amoroso dos 

requeridos. Narra, ainda, que detém a guarda fática desde a prisão do 

requerido Samoel Diego Lopes e que a genitora não possui as condições 

necessárias para o exercício da guarda. Relata, por fim, que propôs a 

presente demanda para obter judicialmente a guarda de seus netos, posto 

que possui a guarda fática destes, sendo que presta toda a assistência 

necessária para o desenvolvimento das crianças. Dessa forma, requer a 

guarda de Akilles Antoniel Vieira Lopes, Samira Vieira Lopes e Veronica 

Vieira Lopes para poder representá-los nas situações necessárias, bem 

como cuidar e zelar por seus interesses. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. É o relatório. Decido. Admito a emenda à inicial e 

determino a retificação do polo passivo para constar Samoel Diego Lopes. 

Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Não 

obstante os argumentos apresentados pela Requerente, verifico 

imperioso, quanto ao pedido liminar, resguardar o direito de apreciá-la 

após o decurso do prazo de resposta e da realização do estudo 

psicossocial, caso a tentativa de conciliação seja infrutífera. Diante disso, 

dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à parte 

contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido liminar, não 

havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal determinação, 

mormente porque a manifestação do réu pode ser imprescindível para 

desatar eventuais dúvidas na formação do convencimento acerca do 

pleito formulado. Citem-se e intimem-se os Requeridos para comparecerem 

à audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 
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comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão 

constar do mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e 

parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a 

petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à 

tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à 

audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no art. 694. § 

1o O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. 

Não havendo composição entre as partes, intime-se a equipe técnica 

deste Juízo para realizarem estudo psicossocial na residência das partes, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. Requisite-se o requerido junto à 

Cadeia Pública local. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 de agosto de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 147822 Nr: 6214-89.2012.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANNA DE SOUZA CORREA, PAMELLA SOUZA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE DEUS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Certifico que foi feita carga ao EMAJ - ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA UNEMAT, como determinado as fls. 190/192, 

sendo feita carga em 22.08.2018 e devolvido a esta secretaria em 

18.09.2018 sem nenhuma manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169612 Nr: 5923-21.2014.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSEF, V, GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR o advogado da parte autora a 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de justiça de fls. 47 a seguir 

transcrita: " Certifico que em cumprimento ao r. mandado da MMª Juíza da 

2ª Vara Cível, e extraido da r. carta precatória oriunda da comarca de 

Cáceres-MT. Diligenciei ao endereço indicado no dia 10 de julho às 11:30 

h, e ali sendo, não foi possível proceder a INTIMAÇÃO do executado: 

ATHANAGILDO DA COSTA E FARIA, pois segundo a Srª, Deborah, que 

reside naquele endereço acerca de 04 meses ele é desconhecido e talvez 

seja alguém que ali já residiu, perguntei aos vizinhos e não obtive 

informação".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 149560 Nr: 8228-46.2012.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROSA CEBALHO, ESTELA CEBALHO DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA, 

GABRIELA DE ARAUJO LIMA CUNHA, SONIA CEBALHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Palmas Dias - OAB:, 

JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 399, intime-se a herdeira Sônia Cebalho da 

Cunha, para que regularize a sua procuração nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ademais, diante da informação prestada às fls. 400/401, defiro 

parcialmente o pleito, para determinar seja realizada inspeção 'in loco', por 

oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias, devendo certificar a 

veracidade dos fatos ali noticiados.

Cumpra-se integralmente o parágrafo segundo do despacho 398, 

certificando-se a tempestividade de todas as contestações apresentadas 

nos autos, atendo-se ao decurso do prazo após citação de cada herdeiro.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158816 Nr: 6550-59.2013.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVNDO, ANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DAMIEN REYES PUERTAS, para devolução dos 

autos nº 6550-59.2013.811.0006, Protocolo 158816, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 140863 Nr: 10517-83.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Certifico que intimo o advogado JAIME SANTANA ORRO SILVA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 58522 Nr: 4861-24.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDPM, ESDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROZINALVA GONÇALINA DA 

COSTA - OAB:8859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, HEITOR CORRÊA DA ROCHA - OAB:4546/MT

 Certifico que intimo o advogado HEITOR CORREA DA ROCHA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 160127 Nr: 7906-89.2013.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e 

DECRETO o divórcio de Gilvan Fernandes Neves e Cleide Marcia de Souza 

Neves, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

bem como determino sejam partilhados entre as partes litigantes, na 

proporção de 50% para cada: um galpão onde está instalada uma máquina 

de beneficiamento de arroz, marca Zacarias; direitos de uma chácara, 

situada na Rua Principal, s/n, no Distrito de Capinópolis – Município de 

Cáceres, com área de 2,42 has; um rebanho bovino composto de 285 

cabeças de gado bovino; todos os bens que guarneciam a residência do 

casal; uma moto XT 225, marca Yamaha, ano de fabricação 2000; e a 

Fazenda Nossa Senhora de Fátima, com 484,00has e sua sede; a dívida 

adquirida junto ao Banco do Brasil, através do contrato nº 4001399 – FCO 

Rural, realizado em 17/01/2008, restando saldo na quantia de R$13.071,75 

(treze mil, setenta e um reais e setenta e cinco centavos).Sem custas.Fixo 

a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, § 

2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário mandado 

de averbação ao ofício competente.Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003193-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

HAROLDO MONTEIRO LEITE (RÉU)

CLEONICE BUCK LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de mandado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003479-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES (ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ATACADÃO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de mandado expedido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004977-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON LUCIANO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando realização de audiência designada pelo 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012501-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012498-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012497-84.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA ANDRADE DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012496-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004872-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

C L V MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004872-50.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: VINICIO DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, C L V MULTIMARCAS LTDA 

- ME, ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA 1 - Não obstante o pedido de novo 

prazo para a apresentação do endereço do réu Adriano de Oliveira 

Pessoa, formulado pela parte autora (id. 15383955), a verdade é que ela 

deixou de demonstrar que promoveu qualquer diligência no sentido de 

localizar o paradeiro do aludido demandado ou qualquer outra situação 

que justificasse a concessão de novo prazo para o atendimento da 

determinação judicial. Desse modo, INDEFERE-SE o pedido em questão. 2 - 

INTIME-SE, derradeiramente, a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

apresentar o endereço do réu Adriano de Oliveira Pessoa a fim de 

possibilitar a sua citação, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito. 3 - Apresentado novo endereço, CITE-SE, nos termos da decisão 

de id. 10423892. 4 - Por outro lado, decorrido "in albis" o prazo assinalado 

ou havendo requerimento diverso, CONCLUSOS. 5 - CUMPRAM-SE. 

Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005546-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MAURO BENEDITO GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON DUARTE DE LIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Caso a 

parte requerente formule pedido de gratuidade de justiça, com fundamento 

no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE por meio de seu advogado (DJE) para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. Fica a 

parte devidamente advertida de que a inserção de informações falsas ou 

a declaração de situação inverídica em documento público poderá ensejar 

responsabilização criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código 

Penal[2]). 3 – Decorrido o prazo, CONCLUSO. 4 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005539-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (AUTOR(A))

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMIAS VESCOVI (RÉU)

VESCOVI & CIA LTDA - EPP (RÉU)

JOÃO FRANCISCO DAS GRAÇAS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95063 Nr: 125-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, considerando que os autores não promoveram as 

diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166014 Nr: 3065-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 166014

DECISÃO

1 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via RENAJUD 

(fl.41) e RENAJUD (fls. 46/48) e INFOJUD (fl. 49) e que os presentes autos 

permaneceram suspensos, conforme requerido pelo exequente (fls. 56 e 

59/60). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

exequente às fls. 62/63, porquanto não houve demonstração pela 

exequente da existência de indícios de que haveria numerário disponível 

em conta bancária da parte devedora que justificassem outras diligências 

no sistema Renajud ou Infojud.

2 – Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob 

pena de arquivamento.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137540 Nr: 6865-58.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – INDEFERE-SE o pedido formulado à fl. 90/90-verso para consulta de 

declaração de renda e demais bens do executado via RENAJUD, assim 

como oficiar a DRF (Delegacia da Receita Federal) na forma solicitada, 

consoante fls. 76/81-verso, este juízo já realizou buscas nesse sentido 

via sistema INFOJUD, bem como promoveu bloqueio das contas bancárias 

do executado via sistema BACENJUD (fls. 87/88-verso).

Sobreleva registrar que o sistema RENAJUD serve para realização de 

buscas de veículos registrados em nome do executado, portanto, não 

sendo possível usar esse sistema para realizar buscas de declaração de 

renda e demais bens em nome do executado.

 2 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento.

3 – Após, CONCLUSOS para apreciações.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193967 Nr: 10742-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, considerando que o objetivo da execução é a satisfação do 

crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados 

bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática sobre a 

localização do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que 

determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.

Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso a exequente 

a qualquer momento provocar o Poder Judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da dívida.

Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE 

o arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192260 Nr: 9695-55.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SORVETES JACARÉ LTDA, ROSALVO 

JORGE CUNHA CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA 

CARNEIRO, ROSALVO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a pretensão formulada 

pela parte embargante.

 CONDENA-SE a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de execução n. 

6400-10.2015.811.0006 (Código: 187095).

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189911 Nr: 8222-34.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA BUCK DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

95/110).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 222251 Nr: 8703-26.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLME IVO BELLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORFIRIO RODRIGUES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 CERTIDÃO

 INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR

Certifico que a contestação apresentada é intempestiva (fls. 123/187).

 Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, acoste ao feito a impugnação no prazo legal.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86814 Nr: 2310-66.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VITÓRIA RÉGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BRASIL 

RODRIGUES - OAB:129266, JOÃO JOSÉ RICHE JUNIOR - OAB:136345, 

ZELSON LUIZ PINHEIRO TENÓRIO - OAB:98272
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 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE DEMANDADA

IMPULSIONAMENTO – PARTE AUTORA MANIFESTAR

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Certifico que a parte requerida apesar de devidamente intimada, na 

pessoa do seu Advogado, deixou transcorrer o prazo legal para 

manifestar no processo.

Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192466 Nr: 9853-13.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARISI GIULIANO, MARCELO WEISSHEIMER, AUTO 

POSTO TUIUIU LTDA, SILVIA ELISA WEISSHEIMER SALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA REGINA PACHECO BEBER, LIRIO BEBER, 

LICELLY PACHECO BEBER, WILLIAN PACHECO BEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

cientificá-lo que foi autorizado o parcelamento das taxas e custas 

judiciais, onde poderá acessar o site do TJMT e emitir as respectivas guias 

para pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151539 Nr: 10377-15.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSSIGA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA, ZULMIRA 

APARECIDA DELUQUI VIEIRA, JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO, 

VALDIVINO LOPES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394, CLAUDIA MIKI TANITA - OAB:15.018, NESTOR 

DA SILVA LARA JÚNIOR - OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:10636/MT, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15.506

 Código 151539DECISÃOTrata-se de ação de cobrança com pedido liminar 

ajuizada por PROSSIGA- EXTRAÇÃO E COMÉRCIODE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA-EPP em face de EDMUNDO FILHO VIEIRA, ZULMIRA 

APARECIDA DELUQUI VIEIRA, JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO e 

VALDIVINO LOPES ambos qualificados no encarte processual. (...)Diante 

da natureza da demanda, este Juízo tem como imprescindível a realização 

de audiência instrutória para a formação do seu convencimento, razão 

pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

de outubro de 2018 às 17h30min (MT).1 - Com fundamento no art. 357, §4º 

do CPC, INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, com base nos pontos 

controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 

373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a providência acima 

quanto à necessidade de comprovação da intimação poderá ser 

dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha 

a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na 

sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo 

Civil. 4 – PROCEDA a Secretaria a abertura de novo volume dos autos.5- 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185556 Nr: 5552-23.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIA GASQUES BORDONI AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUANE CAROLINE RODRIGUES - 

OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730 MG

 Código 185556DECISÃOTrata-se de ação de indenização por danos 

morais pela perda de uma chance ajuizada por JÂNIA GASQUES BORDONI 

AIRES em face de UNIÃO NORT DO PARANÁ DE ENSINO LTDA – UNOPAR 

ambos qualificados no encarte processual(...)Diante da natureza da 

demanda, este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência 

instrutória para a formação do seu convencimento, razão pela qual 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro 

de 2018 às 14h30min (MT).1 - Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, 

INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, com base nos pontos 

controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 

373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a providência acima 

quanto à necessidade de comprovação da intimação poderá ser 

dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha 

a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na 

sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo 

Civil. 4 – Oportunamente, DEFERE-SE o pedido de retificação do polo 

passivo da demanda, passando a figurar como ré EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias.5- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 20 de 

setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 37237 Nr: 2783-28.2004.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FELIPE DO ESPIRITO SANTO LEITE, CLEIDE 

APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DA 

POLICIA MILITAR-CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Autos n. 2783-28.2004.811.0006 Código: 37237

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por THIAGO FELIPE DO ESPÍRITO 

SANTO LEITE em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DA 

POLICIA MILITAR-CPA, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada via DJE 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. A publicação da intimação 

se deu em 02/08/2017(fl. 328), deixando transcorrer in albis o prazo.

Em 29/08/2017 a parte autora foi novamente intimada para dar andamento 

ao feito, quedando-se novamente inerte.

A parte autora foi novamente intimada por este juízo para se manifestar, 

sendo que tal intimação foi publicada em 24/01/2018 (fl. 334), deixando 
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transcorrer novamente in albis o prazo para se manifestar, conforme 

certificado à fl. 335.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. Os autores permaneceram inertes, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que os autores não promoveram as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 48287 Nr: 5469-56.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI JOSÉ DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA INEZ CANHETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEVARD FRANÇA DO 

AMARAL - OAB:4930/MT

 (...)1 - Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, este 

juízo INDEFERE o pedido de fl. 154 e mantém a gratuidade concedida à 

parte autora.2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.3 – Preclusas as vias recursais, 

remetam-se os autos ao arquivo.Cáceres/MT, 21 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176266 Nr: 10833-91.2014.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE MARIA DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS, NOEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - 

OAB:16392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 Código 176266DECISÃOTrata-se de ação de reintegração de posse 

ajuizada por ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA em face de JOSÉ 

DOS SANTOS e NOEL PEREIRA DA SILVA ambos qualificados no encarte 

processual. (...)razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de outubro de 2018 às 15h30min (MT).1 - Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

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

preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar 

ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através 

de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 20 de 

setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58092 Nr: 4441-19.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADELANI DOMINGOS TAZZO, 

MARIA ESTELINA BORGES TAZZO, MARLENE GOMES DA SILVA, 

GLAUCIENE BORGES TAZZO, DOUGLAS BORGES TAZZO, ALBERTO 

GOMES, MARLENE GOMES DA SILVA, JOSÉ MMARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 Código: 58092

SENTENÇA

Trata-se de ação de recuperação de coisa vendida com reserva de 

domínio com pedido de medida liminar por ANTONIO PEDRO FELIPE em face 

de ESPOLIO DE ADELANI DOMINGOS TAZZO e OUTROS, todos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 208/209), sob pena de 

extinção.

Entretanto, consoante certidão de fl. 166 o prazo transcorreu sem que a 

parte autora tivesse acostado aos autos nenhuma manifestação, deixando 

de promover o andamento do feito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O autor permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que os autores não promoveram as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157718 Nr: 5428-11.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE KMITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos, notadamente fornecendo o CPF válido da parte requerida, tendo em 

vista que ao efetuar tentativa de consulta veicular via "Sistema Renajud" 

esta restou inexitosa, visto que o Cadastro de Pessoa Física - CPF 

informado na exordial (fls. 5) apresentou-se inválido (vide extrato Renajud 

anexo).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58836 Nr: 5126-26.2006.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEDRO FELIPE, MARIA ESTELINA 

BORGES TAZZO, MARLENE GOMES DA SILVA, DOUGLAS BORGES 

TAZZO, ALBERTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT, LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:10506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 Código n. 58836

DESPACHO

1 – CUMPRA-SE, na íntegra, a sentença de fl. 119, tendo em vista a ordem 

de arquivamento após trânsito em julgado do feito.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155737 Nr: 3305-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPRDFL, YMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 155737

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de TRANSPORTES PRSENCIAL RODIVIÁRIOS DE 

FRIGORICADOS LTDA e YASMANI MARIO FIGUEIREDO ambos qualificados 

na inicial.

 Consoante decisão de fl. 70/70-verso este juízo já deferiu buscas de 

bens e bloqueio de contas bancárias através dos sistemas INFOJUD, 

RENAJUD e BACENJUD, ressaltando que qualquer reiteração dos pedidos 

importaria em arquivamento do processo.

À fl. 84/84-verso o exequente reiterou os pedidos já deferidos por este 

juízo, configurando a inércia do credor e falta de providências úteis para 

deslinde do feito.

1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173385 Nr: 8775-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da certidão negativa do Oficial 

de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138175 Nr: 7639-88.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TEIXEIRA, DIVINA ROCHA DE 

PAIVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5.269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 CERTIDÃO

EFETIVADA A HABILITAÇÃO DO ADVOGADO

 Analisando os autos, em especial ao teor do petitório retro da parte autora 

(fls. 83/87) certifico que procedi à habilitação dos Advogados atuais da 

parte requerente nos registros processuais. Com efeito efetuei a 

republicação da decisão exarada (fls. 81) e por conseguinte renovando 

os prazos da demandante, para os devidos fins de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005811-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005811-30.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANEZIA MARTINS DE SOUSA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A 1 – De início, diante do que se vê na certidão de id. 

12343020, a parte demandada fora devidamente citada, deixando 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentar resposta. Logo, 

DECRETA-SE a revelia da parte demandada, na forma do art. 344 do CPC. 

Contudo, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos. 2 – Passo seguinte, pretende a parte autora, como 

se vê no id. 12796966, com a decretação da revelia da parte demandada, 

o julgamento antecipado do feito. Pois bem. De início, é preciso dizer que, 

ao menos no momento, não se depara com elementos de convicção 

acerca das alegações da parte autora. Isso porque, não há prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos. Depois, mesmo com a 

revelia da parte demandada, não há como julgar a vertente liquidação, ao 

menos neste momento, mormente pela ausência de prova documental, 

como acima já delineado. Afinal, não se depara com qualquer início de 

prova acerca da existência de valores a serem recebidos pela parte 

autora, o que não é derrogado somente diante da revelia da parte 

demandada. Vale ressaltar que, não obstante a exibição de documentos 

que indicam a confirmação de cadastro em nome da parte autora (id. 

9962557), não há qualquer juntada de boletos de pagamento dos pacotes 

de serviço, tampouco comprovação de que houve recebimento de valores 

ou recuperação de capital pela parte autora, razão pela qual este Juízo 

INDEFERE, por ora, o pleito em questão. 3 – Diante da recalcitrância da 

parte demandada, aliada à necessidade da busca de elementos que 

corroborem as alegações expostas pela parte autora, OFICIE-SE ao Juízo 

da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, 

informar se houve a liberação de acesso ao sistema da empresa para os 

usuários. Caso negativo, para que disponibilize o(s) extrato(s) das contas 

existentes no CPF/nome da parte autora. 4 – Com a resposta, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito. 5 – Após, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 24 de setembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005684-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005684-92.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: EDILENE MARTINS DE SOUSA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A 1 – De início, diante do que se vê na certidão de id. 

12341649, a parte demandada fora devidamente citada, deixando 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentar resposta. Logo, 

DECRETA-SE a revelia da parte demandada, na forma do art. 344 do CPC. 

Contudo, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos. 2 – Passo seguinte, pretende a parte autora, como 

se vê no id. 12797110, com a decretação da revelia da parte demandada, 

o julgamento antecipado do feito. Pois bem. De início, é preciso dizer que, 

ao menos no momento, não se depara com elementos de convicção 

acerca das alegações da parte autora. Isso porque, não há prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos. Depois, mesmo com a 

revelia da parte demandada, não há como julgar a vertente liquidação, ao 

menos neste momento, mormente pela ausência de prova documental, 

como acima já delineado. Afinal, não se depara com qualquer início de 

prova acerca da existência de valores a serem recebidos pela parte 

autora, o que não é derrogado somente diante da revelia da parte 

demandada. Vale ressaltar que, não obstante a exibição de documentos 

que indicam a confirmação de cadastro em nome da parte autora (id. 

9922487), não há qualquer juntada de boletos de pagamento dos pacotes 

de serviço, tampouco comprovação de que houve recebimento de valores 

ou recuperação de capital pela parte autora, razão pela qual este Juízo 

INDEFERE, por ora, o pleito em questão. 3 – Diante da recalcitrância da 

parte demandada, aliada à necessidade da busca de elementos que 

corroborem as alegações expostas pela parte autora, OFICIE-SE ao Juízo 

da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, 

informar se houve a liberação de acesso ao sistema da empresa para os 

usuários. Caso negativo, para que disponibilize o(s) extrato(s) das contas 

existentes no CPF/nome da parte autora. 4 – Com a resposta, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito. 5 – Após, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 24 de setembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000612-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSENIR TEODORO DE CARVALHO (RÉU)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000612-27.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES RÉU: OSENIR TEODORO 

DE CARVALHO 1 – Considerando as petições de id. 13938790 e de id. 

14103975, PROCEDA-SE à retificação da capa dos autos e do Sistema de 

Informações Processuais – Apolo, fazendo constar como Cumprimento de 

Sentença, tendo como exequente Renato César Pinto de Arruda Arantes e 

como parte executada Osenir Teodoro de Carvalho. 2 – Logo, INTIME-SE a 

parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias: (a) pague a 

integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 

10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC e (b) 

cumpra o quanto determinado na sentença de id. 13078906, para o fim de 

providenciar a transferência da motocicleta marca Suzuki, modelo Yes, 

125cc, cor vermelha, placa KAG-4104, ano/modelo 2004/2005, Renavan 

869073613, comprovando nos autos, sob pena de multa diária no importe 

de R$ 200,00 (duzentos reais) ficando limitado, pelo critério da 

razoabilidade, até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem 

prejuízo de outras medidas de coerção indireta. Em que pese o pedido de 

aplicação imediata da multa por descumprimento, ainda não houve a 

intimação da parte ré para promover o cumprimento da sentença, de modo 

que incabível a exigência de multa até o decurso do prazo acima fixado e 

adoção de outras medidas para efetivação da medida, de modo que, por 

ora, INDEFERE-SE o pedido em questão. 3 – Transcorrido o prazo acima 

sem cumprimento das obrigações, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. 4 – Em caso de cumprimento espontâneo, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores por ventura 

depositados em favor da parte credora. 5 – CONSIGNEM-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 6 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento. 7 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007649-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

LENIN VLADIMIR REYES PEREZ (REQUERENTE)

PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANGELICA MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007649-08.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME, LENIN 

VLADIMIR REYES PEREZ REQUERIDO: FLAVIA ANGELICA MACIEL 1 – 

Como requerido pela parte autora e, considerando os documentos que 

revelam as diligências realizadas no sentido de localizar o paradeiro da ré, 

PROMOVA-SE a citação da parte demandada no endereço indicado na 

petição de id. 14350497, sendo que, se verificada a hipótese de 

ocultação, CITE-SE por hora certa na forma do artigo 252 e seguintes do 

CPC. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – Por outro lado, em que pese o 

pedido de retenção do veículo, a decisão de id. 11354052 já consignou a 

aplicação de multa em caso de descumprimento da determinação de 

transferência do veículo, de modo que a retenção do veículo, como 

pretende a parte autora, salvo melhor juízo, não implicaria na efetivação da 

medida, apenas impediria a prática de novas infrações de trânsito, o que 

pode ser resolvido com a sub-rogação da obrigação de transferência, a 

qual pode ser promovida diretamente pelo órgão de trânsito competente. 

Dessa feita, INDEFERE-SE o pedido de retenção do veículo. 4 – Por outro 

lado, visando a efetivação da medida, bem como evidenciado nos autos a 

intenção de alienação do veículo (id. 14370205, id. 14370237, id. 

14370253, id. 14370302, id. 14370332, id. 14370349), o que dificultaria 

ainda mais o seu cumprimento, OFICIE-SE ao DETRAN/MT para que 

promova a transferência do veículo objeto dos autos para o nome da parte 

demandada, bem como de todo e qualquer débito não quitado incidente 

sobre o veículo placa NIZ-5693 a partir da data do contrato de id. 

11027702, consignando o prazo de 15 dias para resposta. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007866-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARAUJO DE MORAES (ADVOGADO(A))

CARLOS HERALDO PAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO MEIRA ROESSING (ADVOGADO(A))

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007866-51.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

CARLOS HERALDO PAES DE ARRUDA RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA 

COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA I – Relatório Trata de ação 

de ação ordinária de obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada por 
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CARLOS HERALDO PAES DE ARRUDA em face de CAIXA DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF, 

alegando, em síntese, que, em foi admitido no Banco da Amazônia S.A., 

em 15/04/1981, aderindo ao Plano de Previdência Complementar da 

CAPAF, passando a contribuir mensalmente, formando assim sua reserva 

de poupança para fins de complementação de aposentadoria. Afirma, 

ainda, que, em 2002, desligou-se do plano, sem poder resgatar o saldo da 

reserva de poupança, sob a alegação de que só poderia fazê-lo após 

desligar-se do Banco empregador. Narra que, em 15/04/2004, afastou-se 

do trabalho a fim de realizar tratamento de saúde e, em 17/08/2012, foi 

aposentado por invalidez. Com a aposentadoria, buscou, novamente, o 

resgate do saldo de reserva das contribuições, o que fora negado, com o 

fundamento de que não seria possível o resgate enquanto perdurasse a 

aposentadoria por invalidez. Assevera que tentou judicialmente a rescisão 

do contrato de trabalho com o Banco da Amazônia, visando receber o 

aludido saldo, contudo, o pleito fora julgado improcedente. Requer, 

portanto, em tutela antecipada, a restituição do saldo da reserva da 

poupança do Plano de Benefício Definido e, no mérito, o julgamento 

procedente da demanda, com a confirmação do pedido liminar. Com a 

inicial, juntou documentos. A inicial foi recebida no id. 11207643. Realizada 

audiência, não houve acordo entre as partes (id. 12647654). A parte 

demandada apresentou resposta no id. 12981717, arguindo, 

preliminarmente, a incompetência do Juízo, uma vez que não seria 

aplicável o CDC, de modo que o foro competente deve ser o do domicílio 

do réu, a necessidade de chamamento aos autos do BASA, com a sua 

inclusão no polo passivo, a falta de interesse processual, haja vista que a 

aposentadoria por invalidez acarretaria mera suspensão do contrato de 

trabalho, não autorizando o resgate do saldo da previdência. No mérito, 

defende que o Estatuto da CAPAF prevê que a devolução do saldo 

somente ocorre em caso de cessação do contrato de trabalho e que, em 

caso de restituição, deve ser obedecido o índice de atualização previsto 

no estatuto, bem como condenando, de forma solidária, o BASA. A réplica 

à contestação é vista no id. 14210620. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, não havendo, 

salvo melhor juízo, necessidade de dilação probatória. Inicialmente, no que 

toca à preliminar de incompetência territorial, não merece prosperar a tese 

alegada pela parte demandada. Isso porque, conforme enunciado nº 321 

da Súmula de Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, "o Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de 

previdência privada e seus participantes", sendo tal legislação aplicável à 

entidade de previdência privada, seja fechada, seja de caráter aberto. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA 

FECHADA. EXECUÇÃO DE CONTRATO. FORO DE ELEIÇÃO. 

COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. 1. A entidade de previdência 

privada, fechada ou aberta, está sujeita ao Código de Defesa do 

Consumidor nas relações com os seus participantes. 2. É absoluta a 

competência do foro do domicílio do consumidor para as (...) (TJDF - 

Acórdão n.758679, 20120020018555AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 29/02/2012, Publicado no DJE: 

21/02/2014. Pág.: 224)” Com efeito, não há dúvida quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor na hipótese dos autos. Urge realçar que 

tais precedentes, em síntese, fundamentam-se no sentido de que a 

entidade previdenciária presta serviço de natureza securitária, mediante a 

cobrança de contribuição de seu associado como destinatário final, cujos 

contratos são de adesão em que o aderente não tem qualquer 

possibilidade de participar das cláusulas, refletindo a vulnerabilidade do 

contribuinte em relação à entidade de previdência privada. Firmada essa 

premissa, uma vez inconteste a aplicação do CDC, bem como a 

vulnerabilidade do consumidor, é de ser reconhecida a competência do 

domicílio do autor para o processamento e julgamento do feito, na forma do 

art. 101, inciso I, do CDC, razão pela qual este Juízo INDEFERE a preliminar 

em questão. Depois, no que toca à preliminar de chamamento ao processo 

do BASA e sua inclusão no polo passivo, uma vez caracterizada a 

relação de consumo, o código consumerista prevê a possibilidade de 

chamamento ao processo, nos termos do art. 101, inciso II, quando o réu 

houver contratado seguro de responsabilidade com o chamado. No 

vertente caso, a parte demandada deixou de comprovar que o BASA 

assumiu posição de garante, ou seja, que tenha sido contratado eventual 

seguro de responsabilidade ao pagamento do saldo de previdência. Sendo 

assim, uma vez não verificada a hipótese legal, INDEFERE-SE a inclusão 

do BASA no polo passivo da demanda. Passo seguinte, a ré suscita a 

preliminar de falta de interesse de agir, porquanto o contrato de trabalho 

da parte autora com o BASA estaria sob condição suspensiva, uma vez 

entender que a aposentadoria por invalidez se deu de forma provisória, 

bem como entender que por haver o desligamento voluntário da 

demandante muito antes de sua aposentadoria por invalidez, perdeu o 

direito ao resgate. Considerando que a preliminar se confunde com o 

próprio mérito, este Juízo passará à sua análise conjunta com as demais 

questões ligadas ao mérito, INDEFERINDO, portanto, a análise preliminar. 

Não havendo outras preliminares ou questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Sem delongas, a parte autora requereu sua exclusão do 

quadro de associados da CAPAF no ano de 2002. Entretanto, não 

obstante deferir o desligamento, a parte ré entendeu que, em razão de 

continuar vinculada ao quadro funcional do BASA, não faria jus ao direito 

de restituição das contribuições efetuadas, uma vez que a aposentadoria 

por invalidez seria em caráter provisório, o que denotaria ausência de 

interesse de agir. Em que pese o alegado pela parte ré, se mostra 

presente o interesse de agir, pois surgiu da necessidade de obter, através 

do processo, a proteção do interesse substancial, contemplando o binômio 

necessidade/utilidade. Assim, mesmo a parte autora continuado como 

funcionária do Banco da Amazônia até o ano de 2012, quando se deu a 

aposentadoria, em nada obsta ao direito de restituição dos valores pagos 

à CAPAF. Afinal, a premissa legitimadora do pleito de resgate da reserva 

de poupança não é o encerramento do vínculo empregatício, e sim o 

desligamento junto à entidade de previdência privada, situações que são 

inconfundíveis. Sob essa linha, conforme constante dos autos, a autora 

teve seu requerimento de desligamento do quadro associativo da CAPAF 

formulado em 2002, o que demarca a demonstração da sua condição de 

ex-participante de plano de benefícios de previdência privada. Sendo 

assim, ao passo que a parte autora já não mais integra o quadro da 

empresa demandada (o que é fato incontroverso nos autos), conclui-se 

que não se pode condicionar o exercício de um legítimo interesse 

(restituição de quantias vertidas a uma determinada previdência privada) 

ao implemento da cessação do vínculo empregatício da autora com o 

Banco da Amazônia, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição 

ré. Ademais, quanto à alegação de provisoriedade da aposentadoria por 

invalidez, a parte demandada não trouxe qualquer evidência nesse 

sentido. Pelo contrário, verifica-se que o benefício pago pelo INSS é de 

caráter permanente, conforme indica o documento de id. 11206324, sem 

qualquer termo para cessação do benefício. Ainda, se o empregado está 

aposentado por invalidez, há presunção juris tantum de preenchimento do 

requisito no que se refere à invalidez total, além de que a parte 

demandada não trouxe qualquer comprovação acerca da possibilidade de 

reversibilidade da medida. Nesse sentido, o § 1º do art. 43 da Lei nº 

8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez será devida quando 

existente a incapacidade total e definitiva para o trabalho, a saber: “Art. 

43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao 

da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo. § 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de 

incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por 

invalidez será devida: [...]” Portanto, não encontra qualquer respaldo a 

argumentação de aposentadoria por invalidez provisória, não havendo 

falar em condição suspensiva não implementada ou contrato de trabalho 

ativo. Assim sendo, não se mostra salutar que a parte autora venha a 

perder para a associação todos os valores pagos a título de contribuição 

antes do cancelamento, somente porque pediu seu desligamento da 

CAPAF, sem que tenha recebido qualquer contraprestação 

correspondente aos referidos e admitidos pagamentos, o que, como já 

dito, representa um verdadeiro enriquecimento sem causa da associação 

em detrimento do antigo associado. Não haveria lógica em assim se 

proceder. No mais, é pacífica a incidência de correção monetária sobre o 

saldo existente na reserva de poupança, a exemplo do que já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça: “CONTRIBUIÇÕES PAGAS. RESERVA DE 

POUPANÇA. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO GERAL. 

ABRANGÊNCIA LIMITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA 
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289/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IPC. APLICAÇÃO. 1. Para efeito do 

art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes 

teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a 

ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo 

ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real 

inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja 

critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos 

inflacionários (Súmula 289/STJ); (II) A quitação relativa à restituição, por 

instrumento de transação, somente alcança as parcelas efetivamente 

quitadas, não tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas. 

Portanto, se os expurgos inflacionários não foram pagos aos participantes 

que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se pode 

considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral; 

(III) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade 

de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser 

o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda. 2. 

Recurso especial da entidade de previdência privada desprovido. (STJ, 

REsp 1183474 / DF, Ministro RAUL ARAÚJO, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, DJe 

28/11/2012) (negritei)” Ainda: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - PREVIDÊNCIA 

PRIVADA - EX-PARTICIPANTE - DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE 

CONTRIBUIÇÕES PAGAS - CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA - SÚMULA 

289/STJ - RECURSO IMPROVIDO. É devida a restituição da denominada 

reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de 

previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os 

índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o 

estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser 

incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ).A atualização 

monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência 

privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que 

melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda. (TJMT - AI 

16800/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2013, Publicado no DJE 

18/04/2013) (negritei) Portanto, é dever da demandada restituir os valores 

das contribuições, devidamente atualizados, nos exatos termos das 

ementas supracitadas. III - Dispositivo Forte nos fundamentos acima 

expostos, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de CONDENAR a parte demandada a promover a devolução da quantia 

constante da reserva de poupança de previdência privada em nome da 

parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo desligamento 

da associação. Ainda, CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento 

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

o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do CPC. Por fim, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as anotações e baixa de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 

de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000503-13.2017.8.11.0006
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VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000503-13.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

AMARILIO SILVA FONSECA RÉU: LOJAS AVENIDA S.A Trata-se de ação 

ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora fora 

intimada para justificar seu não comparecimento em audiência de 

conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção (id. 

11377778). Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o 

prazo concedido sem se manifestar, conforme certificado no processo. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, sobretudo em razão de não ter comparecido a audiência de 

conciliação previamente designada por este Juízo e, principalmente por 

haver alterado seu endereço sem informar o juízo. Importante registrar o 

disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único do Código de Processo 

Civil: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: (...) V – declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva; (Destaque)” “Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. (Destaque)” Dessa forma, nota-se 

ser dever da parte manter o endereço atualizado, assim, não tendo a parte 

autora atualizado no processo o endereço onde seria encontrado, haja 

vista que a tentativa de localização da parte foram infrutíferas (id. 

4921338), deve este processo ser extinto sem o julgamento do mérito. À 

vista dessa circunstância, aliada ao fato de que a parte autora não 

atendeu ao comando judicial para apresentar justificativa no prazo 

concedido, considerando que o autor não promoveu as diligências que lhe 

competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de setembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

MARLY ROSA ALVES (RÉU)

 

DECORRENDO PRAZO PARA O PERITO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000466-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGIA MAGIO MUNHOZ (REQUERIDO)

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000466-83.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: MARIA REGIA MAGIO 

MUNHOZ Vistos, etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Banco Itaucard em face de Maria Régia Magio Munhoz, na qual alega, 

em síntese, ter celebrado com a Ré contrato de financiamento com 

cláusula de garantia de alienação fiduciária, contudo, teria a Requerida 

deixado de efetuar o pagamento das parcelas acarretando em uma dívida 

no valor de R$19.362,60 (dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais 

e quarenta centavos), sendo este o valor apontado para fins de purgação 

da mora. Em razão disso, requereu a busca e apreensão do veículo 

liminarmente, bem como a consolidação da propriedade em seu favor. O 

veículo foi apreendido por força de liminar de busca e apreensão 

concedida nos autos (id. 5524677) e a Ré devidamente citada (id. 

9171262). A Requerida se manifestou nos autos no id. 9120807 

requerendo a purgação da mora, juntando comprovante de pagamento do 

valor indicado na inicial (id. 9120865). Na decisão de id. 9409548 este 

Juízo determinou que a parte realizasse a complementação do depósito 
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com o pagamento da diferença obtida com a atualização da dívida entre a 

data do último cálculo e a data de depósito para fins de purgação, ficando 

anotado que sendo efetuado o depósito o veículo deveria ser restituído à 

Requerida imediatamente. A Requerida informou o cumprimento da 

providencia (id. 9473957) juntando comprovante de pagamento (id. 

9474045). No id. 9606958 a Autora alegou ausência de purgação da mora, 

requerendo o julgamento da ação, acostando planilha de cálculo (id. 

9606973). Intimada a proceder com a restituição do veículo (id. 9630329), 

a Autora se manteve inerte, sendo aplicada multa diária para cumprimento 

da obrigação (id. 9632846). O veículo foi devidamente restituído (ids. 

11484399 e 11484403). A Ré se manifestou quanto a petição e planilha 

anexadas pela Autora nos ids. 9606958 e 9606973. A Autora informou a 

interposição de agravo de instrumento (ids. 11517141 e 11517157). É a 

síntese. Decido. Cuida-se AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

Banco Itaucard em face de Maria Régia Magio Munhoz. O Decreto-Lei 911 

de 01 de outubro de 1969 estabelece que em caso do devedor pagar a 

integralidade da dívida o bem lhe será restituído livre de ônus, in verbis: 

“Art. 3º. Omissis. §2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar 

a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipóteses na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus.” No caso dos autos, conforme se extrai da exordial, o Autor 

apontou para fins de purgação da mora o valor de R$19.362, 40 

(dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos). 

Após a concessão de liminar e apreensão do veículo, a Ré informou a 

purgação da mora comprovando o consequente pagamento do valor 

apontado na inicial (id. 5524677, 9120807, 9120865). Posteriormente, este 

Juízo determinou que a Requerida efetuasse a atualização da dívida entre 

a data da última atualização apresentada pelo Autor, e a data do efetivo 

depósito, devendo a Requerida depositar nos autos, em complementação 

ao valor para purgação da mora, a diferença obtida no cálculo. A 

Requerida efetuou o depósito para fins de complementação (ids. 9473957 

e 9474045), e, após a restituição do veículo, a parte Autora compareceu 

nos autos alegando ausência de purgação da mora, pois, segundo o 

Autor, o pagamento realizado pela Ré seria insuficiente para tanto (id. 

9606958), apresentando cálculo da dívida no id. 9606973. A Ré se 

manifestou refutando as alegações e cálculo apresentado pelo Autor 

(id.9726594). Pois bem, compulsando os autos entendo que razão não 

assiste a parte Autora quanto a ausência de purgação da mora, uma vez 

que, compulsando os autos, entendo suficiente o pagamento realizado 

pela Requerida. Fundamento e explico: Inicialmente, vislumbro que a 

planilha anexada pela parte Autora no id. 9606973 desconsiderou o 

pagamento das parcelas vincendas quando elaborou o cálculo de 

atualização da dívida. Isso porque, conforme se extrai da planilha, o Autor 

atualizou o valor das parcelas até o dia 17/08/2018, sendo que o depósito 

para purgação da mora foi realizado em 24/07/2017, ou seja, sobre as 

parcelas vincendas, pagas em razão da purgação da mora não deve 

recair os juros e correção indicados pelo Requerente, pois, ainda que por 

meio da purgação da mora, seu adimplemento foi realizado de modo 

antecipado. Para tanto, basta comparar a planilha anexa à exordial (id. 

4658210) à planilha de id. 9606973, onde fica demonstrada claramente a 

evolução das parcelas de nº 35 a 48 (vincendas), pagas antecipadamente 

em 24/07/2017 (id. 9120865), não podendo, portanto, incidir sobre as 

referidas parcelas juros e correção após a data do adimplemento 

antecipado, conforme pretendia o Autor. De outro lado, é certo que entre a 

data do cálculo apresentado pelo Autor quando proposta a demanda (id. 

4658214), e a data do efetivo depósito para purgação da mora 

(24/07/2017) houve evolução da dívida quanto as parcelas vencidas, 

mormente por ter decorrido meses até o depósito para purgação. 

Seguindo esse raciocínio, este Juízo determinou a complementação do 

valor depositado para fins de purgação, determinando que a Requerida 

procedesse com a atualização da dívida entre a data do último cálculo e a 

data do depósito (id. 9409548). A Requerida efetuou o depósito do valor 

de R$1.372, 92, contudo, não apresentou o cálculo (ids. 9473957 e 

9474045). No entanto, verifico que considerando os próprios cálculos 

apresentados pelo Autor (id. 4658210 e id. 9606973), subtraindo o valor 

das parcelas 23 a 34 apontados na inicial (id. 4658210) do valor das 

referidas parcelas indicado na planilha de id. 9606973, atualizada até a 

data de 17/08/2017, tem-se que o valor total da diferença obtida entre os 

valores das parcelas é de R$1.403, 17. Neste rumo, tendo a Ré efetuado o 

depósito do valor de R$1.372,92 a título de complementação dentro do 

prazo concedido (ids. 9409548, 9473957, 9474045) a diferença entre os 

valores é de pouco mais de R$30,00 (R$ 1.403,17 – R$1.372,92). Sendo 

assim, sabendo que a planilha de id. 960693 atualizou a dívida até 

17/08/2017 e que a obrigação da Ré (id. 9409548) era de efetuar o 

pagamento da diferença obtida até a data da purgação (24/07/2017), 

conforme expressamente determinado (id. 9409548) tenho que os valores 

depositados pela Requerida são suficientes para levar à purgação da 

mora nos autos. Deste modo, considerando que o valor apontado pelo 

Autor para fins de purgação considerou as parcelas vencidas e 

vincendas do contrato, sendo acrescido às vencidas juros, correção e 

multa, e tendo a parte Ré efetuado o depósito do valor indicado na inicial 

devidamente atualizada até a data do depósito, não vislumbro qualquer 

empecilho para que seja reconhecida a purgação da mora pela Requerida, 

mormente porque cumpriu com o pagamento do crédito do Credor segundo 

determina a legislação aplicável (art.3º, §2º, DL91169). Sendo assim, 

reputo purgada a mora. Ademais, a Requerida alega a incidência da multa 

diária arbitrada por este Juízo em desfavor da parte Autora para que 

cumprisse a obrigação de restituir o veículo à Ré. Contudo, tenho que a 

multa no caso tratado é inexigível. O Superior Tribunal de Justiça editou a 

Súmula 410, a qual possui a seguinte redação: “A prévia intimação 

pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de 

multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”. Referida 

súmula é fruto de reiterada construção jurisprudencial, no sentido de ser 

imprescindível a intimação pessoal da parte, para que ciente do comando 

judicial, promova os atos que lhes recaem obrigação, sob pena de 

incidência das astreintes. Vejamos alguns julgados: “PROCESSUAL CIVIL. 

ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Nos termos da jurisprudência 

pacífica do STJ, no caso de imposição de multa diária (astreintes), o termo 

inicial para a sua incidência é a data da intimação pessoal do devedor para 

o cumprimento da obrigação de fazer. Precedentes. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1251059/MG, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012). 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. - A 

parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser 

pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há 

fixação de astreintes. Precedentes. - O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível. - Agravo não provido.” (AgRg no REsp 

1214247/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/08/2012, DJe 20/08/2012). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

NECESSIDADE. SÚMULA 140/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. I. É necessária a intimação pessoal do devedor quando 

aplicada multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer. II. A prévia intimação do devedor constitui condição necessária para 

a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. III. Os 

agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de modificar a 

conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 

IV. Nego provimento ao agravo regimental.” (AgRg no Ag 1188025/RJ, Rel. 

Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 13/04/2011). O 

TJPR também tem aplicado o referido entendimento: “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

ASTREINTES ESTABELECIDAS EM SENTENÇA. NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA CUMPRIR À SENTENÇA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E QUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 20, §§ 3º E 4º, CPC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR, 

Ag. Inst. nº 765.641-3, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Ângela Khury Munhoz 

da Rocha, DJ 10/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVELIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ASTREINTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBRIGADO – 

VALOR DA MULTA COERCITIVA INEXIGÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER 

QUE SE MANTÉM HÍGIDA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. É imprescindível 

para a exigibilidade do valor referente à multa coercitiva especificada no 

art. 461, §5º do CPC, que se faça a intimação pessoal da parte obrigada, 

por se tratar de obrigação que diz respeito à parte pessoalmente cumprir. 

2. A decisão de impugnação ao cumprimento da sentença, não pode ferir 

o comando judicial já acobertado pelo manto da coisa julgada. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ/PR, AC nº 707.703-8, 9ª 

Câmara Cível, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, DJ 14/03/2011). 

Portanto, pacífica se mostra a corrente jurisprudencial no sentido de que a 

intimação pessoal é condição essencial para a incidência da multa diária 

(astreintes), sem a qual não há que se falar na sua exigibilidade. No caso 
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dos autos, extrai-se do AR acostado no id. 14603084 que o Autor foi 

intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação em 29/01/2018. 

Contudo, vislumbro do termo de restituição acostado no id. 11484403 que 

o veículo foi devolvido à Requerida em 19/01/2018, ou seja, antes que se 

efetivasse a intimação pessoal do Autor. Ressalto que muito embora o 

despacho reiterando o comando para cumprimento da obrigação – 

restituição do veículo - tenha sido publicado (id. 9632846), à teor da 

súmula 410/STJ o mesmo também não serve para fins de termo inicial de 

incidência da multa diária. Em razão disto, no que toca a execução das 

astreintes, deve ser reputado aludido crédito inexigível. Por fim, diante da 

purgação da mora realizada pela Requerida, devidamente realizada no 

valor apontado pela parte Autora, e não tendo a Ré se oposto aos pedidos 

iniciais, deixando de apresentar contestação nos autos, tenho que restou 

retratada a hipótese de reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, inciso 

III, alínea a, do CPC). Nesse sentido: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. A CORRETA PURGAÇÃO 

DA MORA PELO DEMANDADO LEVA A EXTINÇÃO DO FEITO, PELA PERDA 

DO OBJETO, DEVENDO RESPONDER PELA SUCUMBÊNCIA, ANTE O 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DERAM PROVIMENTO, UNÂNIME. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 598375384, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: NEY WIEDEMANN NETO, 

JULGADO EM 03/04/2001) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. A CORRETA PURGAÇÃO 

DA MORA PELO DEMANDADO LEVA A EXTINÇÃO DO FEITO, PELA PERDA 

DO OBJETO, DEVENDO RESPONDER PELA SUCUMBÊNCIA, ANTE O 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO. (APC Nº 195081401, NONA CAMARA 

CIVEL, TJRS, RELATOR: DES. BRENO MOREIRA MUSSI, JULGADO EM 

19/12/1995) Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com fundamento no artigo 487, III, a, do 

Código de Processo Civil, e em atenção ao principio da causalidade, 

condeno a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como, honorários advocatícios os quais fixo no importe 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Intime-se o Autor para 

que informe conta para levantamento dos valores depositados pela 

Requerida para fins de purgação da mora no prazo de 15 dias. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se alvará para liberação das quantias 

depositadas em favor da parte Autora e arquive-se os autos, 

atentando-se as formalidades devidas. Cáceres/MT, 21 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES (AUTOR(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGUES BARRINHO (RÉU)

 

DECORRENDO PRAZO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003585-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MONICA MAYUMI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003585-18.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: E M DA SILVA 

FONSECA EIRELI - ME, MONICA MAYUMI DA SILVA Vistos etc. Segue 

abaixo o resultado da pesquisa de endereço em nome dos devedores: 

CNPJ: 22.638.054/0001-10 Nome Empresarial Completo: E M DA SILVA 

FONSECA EIRELI Nome Fantasia Completo: MERCADO COMPRE MAIS CPF 

do responsável: 056.712.741-92 Logradouro: AVENIDA SAO LUIZ 

ESQUINA COM A AVENIDA JOSE PINTO DE ARRUDA , 2760 Complemento: 

Bairro: JARDIM CIDADE NOVA Município: CACERES UF: MT CEP: 

78200-000 CPF: 056.712.741-92 Nome Completo: EMONYCK MAYUMI DA 

SILVA FONSECA Nome da Mãe: MONICA MAYUMI DA SILVA Data de 

Nascimento: 24/07/1994 Título de Eleitor: 0033202241899 Endereço: 

COSTA MARQUES 874 CENTRO CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: 

MT CPF: 951.433.191-53 Nome Completo: MONICA MAYUMI DA SILVA 

Nome da Mãe: ELISINHA BRASILINO DA SILVA Data de Nascimento: 

25/01/1978 Título de Eleitor: 0023188541856 Endereço: R COSTA 

MARQUES 874 FUNDOS CENTRO CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: 

MT Dados do Eleitor Nome EMONYCK MAYUMI DA SILVA FONSECA Título 

033202241899 Data Nasc. 24/07/1994 Zona 6 Endereço RUA COSTA 

MARQUES874 - CENTRO Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 

07/05/2012 Nome Pai EDSON FERNANDES DA FONSECA Nome Mãe 

MONICA MAYUMI DA SILVA Naturalidade CÁCERES, MT Cód. Validação 

ca19065ae8935e6f0fb3c2130d3ff5e4 Dados do Eleitor Nome MONICA 

MAYUMI DA SILVA Título 023188541856 Data Nasc. 25/01/1978 Zona 6 

Endereço RUA RIACHUELO 1105 CAVALHADA Município CÁCERES UF MT 

Data Domicílio 07/12/1999 Nome Pai NOAO CONSTA Nome Mãe ELISINHA 

BRASILINO DA SILVA Naturalidade CÁCERES, MT Cód. Validação 

4031d382f4cbf4332fe1968dab6db66d Manifeste-se o credor no prazo de 

15 dias a respeito do resultado. Acaso indique local para cumprimento, 

expeça-se o necessário. Para a hipótese dos Executados não serem 

localizados, fica desde já deferida a citação por edital. Na hipótese acima, 

expeça-se o edital. Decorrido o prazo da citação por edital e não 

comparecendo os executados, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública para o encargo de curadora especial. Neste caso, ficará anotado 

o prazo de 15 dias para a defesa, findo o qual deverá o credor ser 

intimado para manifestar e requerer o que entender pertinente, 

anotando-se o prazo semelhante (15 dias). Por outro lado, havendo a 

citação pessoal ou o comparecimento dos devedores, aguarde-se o 

decurso do prazo para pagamento da dívida, hipótese em que decorrido 

sem qualquer manifestação deverá ser expedido o necessário para a 

penhora de bens no endereço atual dos devedores. Neste caso, após a 

diligência, intime-se o credor para manifestar e requerer o que entender 

pertinente anotando-se o prazo de 15 dias. No mesmo prazo esclareça o 

Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de 

proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud. Esgotadas as providências acima, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 24 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000442-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIURA & MIURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000442-21.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: MIURA & 

MIURA LTDA - EPP Vistos etc. Nos termos do art. 139, IV do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a busca de veículos via RENAJUD para fins de 

penhora. Segue em anexo o resultado da diligência. Como existe anotação 

de roubo do único veículo vinculado ao CNPJ, diligencie o Credor no 

Cartório de Registro de Imóveis para localização de bens, assim como 

esclareça quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de 

proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC, no prazo de 15 

dias. Cáceres/MT., 24 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003787-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Parte(s) Polo Passivo:

MODAS RIO CENTRO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003787-92.2018.8.11.0006. Não consta 

no sistema o pólo ativo da ação. Providencie a habilitação e intimação. 

Providencie ainda a escrivania à habilitação do Advogado da parte 

Executada nos registros, assim como proceda a retificação do pólo 
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passivo e o assunto para cumprimento de sentença - execução de 

honorários conforme deliberado no despacho de id. Num. 14567848. 

Reoportunizo a parte Exequente manifestar sobre os termos do despacho 

anterior, em dez dias. Acaso permaneça inerte, arquive-se estes autos. 

Intime-se. Caceres, 24 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1005131-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NOGUEIRA GALVAO (REQUERENTE)

GIZELE VIEIRA GALVAO (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005131-11.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: GIZELE VIEIRA GALVAO, RAPHAEL NOGUEIRA GALVAO 

INTERESSADO: MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA Vistos etc. 

Continua ausente a comprovação da pretensão resistida. Na última 

manifestação é informado que “os autores inúmeros vezes, por meios 

amigáveis, tentaram resolver a questão” mas não há qualquer 

demonstração neste sentido. Necessário se faz que a parte autora 

demonstre a provocação da parte requerida à transferência do domínio do 

imóvel e a esse respeito o comportamento negativo ou omisso da parte ré 

contra a qual pode-se exigir a transferência. Sendo assim, concedo nova 

dilação de prazo, por 15 dias, para que a parte autora demonstre por 

qualquer meio a existência de pretensão resistida. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 24 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005024-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MARIANO DA COSTA OAB - 383.412.041-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO IZE LEMOS (REQUERIDO)

JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

LUCIANO TALLEVI DELILO (REQUERIDO)

CLAUDEMIR CODIGNOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005024-98.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP 

REPRESENTANTE: HELIO MARIANO DA COSTA REQUERIDO: CLAUDEMIR 

CODIGNOLA, MARCELO IZE LEMOS, JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS 

NOVOS E USADOS LTDA - ME, LUCIANO TALLEVI DELILO Vistos etc. 

Reitero a intimação anterior, a fim de que o autor promova o regular 

andamento do feito, suprindo a falta nele existente, notadamente indicando 

novas diligências a fim de que os requeridos possam ser localizados. Para 

tanto, anoto o prazo de quinze dias. Fica anotada a advertência de que a 

inércia resultará na extinção do processo sem resolução de mérito. 

Cáceres/MT., 24 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (ADVOGADO(A))

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (EXECUTADO)

SOLANGE CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000011-21.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: NOVO LAR 

SUPERMERCADO LTDA - ME, ANILTON JUNIOR POMPERMAYER, 

SOLANGE CARDOSO Vistos etc. Foi tentado expedir alvará e não restou 

possível em razão da ausência de vinculação dos valores nestes autos. 

Foi reiterado pedido de vinculação junto à Conta Única. Após a vinculação, 

retorne concluso para liberação dos valores. Expeça-se mandado de 

penhora e avaliação como determinado no despacho de id. Num. 

11680033 - Pág. 3 para efetuar a constrição de tantos bens imóveis e 

móveis - estoque do estabelecimento suficientes para a garantia a dívida. 

Manifeste o Credor sobre a nova proposta de acordo, em 15 dias. 

Manifeste ainda quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 24 de Setembro de 

2019 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001953-54.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Remetam-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para que agende e 

realize audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 24 

de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001365-47.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

REINALDO NORBERTO DA SILVA RÉU: AYMORE, RAFAEL MARTINS 

REBEQUI - ME Vistos etc. Promova a retificação dos registros e a citação 

na forma postulada no id. 14735530 - Pág. 1. Designe nova data da 

audiência de conciliação junto a parte que não foi citada. Cáceres/MT., 24 

de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004812-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

VANESSA CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA (RÉU)

MARCEL DE SA PEREIRA (ADVOGADO(A))

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES DESPACHO Processo: 1004812-77.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

VANESSA CARVALHO DE SOUZA, WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE 

SOUZA, RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA RÉU: ARMANDO 

ESTEVAM DA ROCHA, SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA Vistos etc. 

Inicialmente, providencie a Secretaria da Vara a necessária habilitação da 

denunciada à lide TOKIO MARINE SEGURADORA. Em seguida, intimem-se 

a todos para que no prazo comum de 15 dias indiquem com precisão e 

justificativa as provas que pretendem produzir. No caso da pretensão de 

ouvir testemunhas deverão desde já apresentar o rol. Decorrido o prazo, 

retorne concluso para análise. Cáceres/MT., 24 de Setembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001268-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

R O ALVES - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE GONCALVES DE ABREU (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001268-18.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

R O ALVES - ME RÉU: LUCILENE GONCALVES DE ABREU Vistos etc. 

Renovo a faculdade processual conferida no despacho anterior de modo 

que no prazo de 10 dias deverá o autor promover o andamento do feito, 

com a advertência de que permanecendo inerte será o processo 

arquivado. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 24 de 

Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003630-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

203 § 4º do Código de Processo Civil, impulsiono estes autos enviando-os 

à expedição de matéria de imprensa a fim de efetuar a INTIMAÇÃO da(s) 

parte(s) requerente, na pessoa do seu(s) advogado(s), para, querendo, 

manifestar acerca da petição e documentos ID Num. 15230659 a 

14398897, no prazo de 05 (cinco) dias. Eu, Joel Soares Viana Junior, 

Analista Judiciário, digitei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON DELGADO AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001984-45.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: ROBISON 

DELGADO AMORIM Vistos, etc. Expeça-se o necessário para averbação 

desta ação nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do art. 

845,§1º, CPC lavre-se termo de penhora do imóvel indicado (id. 15233170) 

e expeça-se certidão da penhora oficiando ao Cartório de Registro de 

Imóveis para proceder com a averbação, com ônus ao Exequente. Após, 

proceda com a intimação do executado e sua cônjuge, nos termos do arts. 

841 e 842, do CPC. Concomitante, expeça-se mandado para avaliação do 

imóvel penhorado. Após a juntada do mandado, intimem-se as partes para 

que se manifestem no prazo de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1005114-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES (ADVOGADO(A))

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005114-09.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA REQUERIDO: ALIPIO ALVES 

GOMES Vistos etc. Oficie ao Serasa conforme já deferido no despacho de 

id. 14097197. DEPREQUE a penhora e demais atos do veículo indicado no 

id. 14250184 - Pág. 1, bem como de outros bens que eventualmente forem 

localizados no endereço do devedor. No mais, aguarde-se o retorno da 

missiva ou novos requerimentos do credor. Cáceres/MT., 24 de Setembro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002940-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACASSIA MIRELLE MARTINS (ADVOGADO(A))

LIGIA HARUMY ASSUNCAO DE FREITAS (REQUERENTE)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002940-90.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LIGIA HARUMY ASSUNCAO DE FREITAS REQUERIDO: 

FORUM DA COMARCA DE CACERES Vistos etc. Conforme exposto na 

resposta emitida pelo Oficial de Registro do 2° Ofício desta Comarca, a 

retificação almejada pela autora poderia ter sido promovida 

administrativamente. Vejamos o trecho da resposta: Diante do Exposto, 

ressalto oportunamente ao Juízo de V. Exa. que essa retificação de 

registro civil poderia ter sido efetivada pelas vias administrativas nos 

termos da Lei 13.484/17, caso a parte tivesse requerido nesta Serventia 

(Cartório do 2° Oficio), motivo pelo qual nos colocamos ao dispor para 

promover às devidas retificações, caso sejam os autos remetidos a este 

Oficial Registrador Civil das Pessoas Naturais para instaurar o 

procedimento respectivo. Em sendo assim, SUSPENDO O PROCESSO pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que a autora promova 

administrativamente junto ao Cartório do 2° Ofício a tentativa de retificação 

de seu registro. Findo o prazo, e nada sendo informado, intime-se 

novamente a autora para manifestar no feito nos cinco dias posteriores. 

Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público. Por fim, retorne 

concluso ficando assentado que a inércia da autora quanto aos comandos 

acima resultará na extinção deste processo sem resolução de mérito. 

Cáceres/MT., 24 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MARIANO DA COSTA (EXECUTADO)

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (EXECUTADO)

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004051-46.2017.8.11.0006. 
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EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: H. M. DA COSTA 

IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP, HELIO MARIANO DA COSTA Vistos 

etc. DEFIRO a dilação de prazo solicitada na manifestação anterior. Findo o 

prazo, retorne concluso – ficando a parte autora advertida de que a 

inércia poderá resultar no arquivamento do processo. Cáceres/MT., 24 de 

Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002907-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANTONIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA RAMOS DA SLVA (RÉU)

Outros Interessados:

Pedro Juscelino Cebalho (TERCEIRO INTERESSADO)

Jovi Gomes de Proença (TERCEIRO INTERESSADO)

Inácio Soares dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

Francisco Barbosa dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

João Teodoro de Matos (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002907-71.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO, ANTONIA DE ARAUJO DO 

NASCIMENTO RÉU: VERONICA RAMOS DA SLVA Avoco o feito. Cuida-se 

de ação de adjudicação compulsória ajuizada por JONAS BELISÁRIO DO 

NASCIMENTO e ANTÔNIA DE ARAÚJO DO NASCIMENTO. Após prolatar 

sentença, e estando o feito na fase de expedição do carta de 

adjudicação, constato a ocorrência de erro material no julgado. Tal erro diz 

respeito a grafia do nome do cônjuge, lá constando "Antonio", quando o 

correto é "Antônia. Por tratar-se de simples erro material, é passível de 

retificação, inclusive de ofício. Para tanto, ,onde-se lê na sentença de id. 

Num. 13457514: "... Cuida-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 

ajuizada por JONAS BELISÁRIO DO NASCIMENTO e ANTÔNIO DE ARAÚJO 

em face de ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA, representada por 

VERÔNICA RAMOS DA SILVA (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JONAS BELISÁRIO 

DO NASCIMENTO e ANTÔNIO DE ARAÚJO DO NASCIMENTO em face de 

ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA e VERÔNICA RAMOS DA 

SILVA e em razão do exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I e III, alínea “a”, ambos do 

Código de Processo Civil...", LEIA-SE: "... Cuida-se de AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JONAS BELISÁRIO DO 

NASCIMENTO e ANTÔNIA DE ARAÚJO DO NASCIMENTO em face de 

ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA, representada por VERÔNICA 

RAMOS DA SILVA (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JONAS BELISÁRIO DO 

NASCIMENTO e ANTÔNIA DE ARAÚJO DO NASCIMENTO em face de 

ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA e VERÔNICA RAMOS DA 

SILVA e em razão do exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I e III, alínea “a”, ambos do 

Código de Processo Civil...", No mais, persiste a sentença como lançada. 

Caceres, 24 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001607-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

LUCIANO CASTELO MORAES (AUTOR(A))

ADRIANE NUNES CINTRA MORAES (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CACERES (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS (AÇÃO DE 

USUCAPIÃO) PRAZO - 15 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE 

DIREITO: Ricardo Alexandre R. Sobrinho DADOS DO PROCESSO: 

Processo (PJE) n.: 1001607-06.2018.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: 

Usucapião Extraordinária Parte Autora: ADRIANE NUNES CINTRA MORAES 

- CPF: 621.758.311-91; LUCIANO CASTELO MORAES - CPF: 

096.305.168-70. Parte Requerida: GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA 

SILVA - CPF: 465.025.131-15 PESSOAS A SEREM INTIMADAS 

(TERCEIROS INTERESSADOS): FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, para ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se 

manifestar em 15 dias, nos termos do art. 259, incisos I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica. 

RESUMO DA INICIAL: "ADRIANE NUNES CINTRA MORAES, e seu cônjuge 

LUCIANO CASTELO MORAES, brasileiro (...) com fundamento no artigo 

1.238, Parágrafo Único, do Código Civil Brasileiro, ajuizam a presente 

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, em face de GILVANE CRISTINE 

MONTEIRO DA SILVA. Os autores usucapientes na qualidade de legítimos 

possuidores (DOC. Anexo), pleiteiam neste juízo a sentença declaratória 

de usucapião, com fundamento no que prevê o artigo 1.238, Parágrafo 

Único, do Código Civil, uma vez que exercem a posse mansa, ininterrupta, 

pacífica, duradora e com animus domini, do imóvel urbano, situado no 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL PANTANAL, “LOTE 07, QUADRA B”, com 

metragem da área de 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) 

com registro no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres/MT, sob a 

matrícula nº. 27.688, fls. 76, Lvº 2-T-4. Com fundamento no conjunto 

fático-probatório dos autos, os autores são legítimos possuidores da 

referida área da qual detém a posse mansa, pacífica e prolongada por 

tempo superior há 15 (quinze) anos (por si e seus antecessores), ao qual 

utilizam o imóvel como MORADIA ÚNICA E HABITUAL, portanto, não restam 

dúvidas de que possuem legitimidade ativa para requerer que lhes seja 

declarada a propriedade. Assim, considerando que o nome da ré 

usucapiente figura na Matrícula do Imóvel objeto da presente Ação como 

proprietário, portanto, é inconteste a legitimidade da ré usucapido para 

integrar no polo passivo da presente demanda. O marco inicial da posse 

que ora se espera declarar, teve início através do Compromisso de 

Compra e Venda celebrado entre a Sra. GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA 

SILVA e a Sra. IVETE ALAIDE NUNES CINTRA, no entanto, há de se 

ressaltar que essa avença foi feita verbalmente no ano de 2000, tanto é 

que a Adquirente à época transferiu a Titularidade da Conta de Energia 

Elétrica em seu nome (...) Embora a adquirente QUITOU com o pagamento 

das obrigações financeiras que assumiu mutuário originário contraiu com a 

Caixa Econômica Federal, conforme averbação da Hipoteca feita na 

margem da Matrícula do Imóvel, não efetuou a transferência da 

propriedade para o seu nome no Cartório de Registro de Imóvel por não 

saber o paradeiro da Sra. GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA SILVA. 

Assim, por meio do Contrato Particular de Compra e Venda (Doc. Anexo), 

em data de 09 de FEVEREIRO de 2018, a Sra. IVETE ALAIDE NUNES 

CINTRA repassou a posse do imóvel aos autores usucapientes, a Sra. 

ADRIANE NUNES CINTRA MORAES e seu cônjuge LUCIANO CASTELO 

MORAES. Assim, da análise do conjunto fático-probatório dos é flagrante 

que os autores comprovam o exercício da posse de natureza “ad 

usucapionem”, há mais de 18 (dezoito) anos por si e por seus 

antecessores, de forma contínua e ininterrupta, sem oposição ou 

contestação do proprietário, “cum animus domini”, logo, fazem “jus” que o 

domínio do imóvel seja declarado por sentença com força de coisa julgada. 

Por fim, a jurisprudência é uníssona e pacífica no proposto de robustecer 

o direito dos autores ao expressa entendimento de que, uma vez 

preenchidos os requisitos dos artigos do Código Civil acima indicados, 

possível é o deferimento do pedido de usucapião. POR FIM, HÁ DE SE 

DESTACAR QUE SE NÃO FOSSE A ABSOLUTA CERTEZA DE SEREM 

DONOS DO IMÓVEL, OS AUTORES NÃO TERIAM EMPREGADO 

RELEVANTES INVESTIMENTOS NO LOCAL, EIS QUE O IMÓVEL CONSTITUI 

O ÚNICO PATRIMÔNIO DO AUTORES. Conforme constatado através da 

certidão negativa dos distribuidores cíveis, verifica-se que a detentora do 

domínio não adotou meios (interditos possessórios ou petitórios) para 

contestar ou impugnar a posse dos ocupantes, que se preservou de 

forma mansa e pacífica superior ha 15 (quinze) anos. Cumpre destacar 

que, no local não há qualquer disputa ou discordância quanto aos limites 

comuns entre os imóveis. Cediço que a prescrição aquisitiva é uma das 

modalidades de aquisição originária da propriedade, não ocorrendo a 

transferência da propriedade, logo, não há que se falar em incidência do 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, ante a inexistência do fato 

gerador do tributo. De acordo com os documentos trazidos na Petição 
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Inicial, requerem a concessão do benefício da Justiça Gratuita, uma vez 

que não possuem meios de suportarem as custas e demais despesas 

decorrentes do processo sem que exista prejuízo de seu próprio sustento 

e de sua família. Como pedidos requerem que a presente seja recebida, 

autuada e processada de acordo com o procedimento comum, conforme 

art.318 do CPC; O benefício da Justiça Gratuita; Julgar procedente os 

pedidos da presente ação; Que seja realizada pesquisa via BANCEJUD a 

fim de obter endereços da ré; Que se proceda a citação dos confinantes; 

Requer-se ainda a ciência da fazenda Pública Municipal, Estadual e 

federal; Requer-se a expedição de edital, com a finalidade de tornar 

pública a existência da presente demanda; A condenação dos réus ao 

pagamento de custas, taxas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios sucumbenciais". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PANTANAL, “LOTE 07, 

QUADRA B”, com metragem da área de 250,00 m² (duzentos e cinquenta 

metros quadrados) com registro no Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Cáceres/MT, sob a matrícula nº. 27.688, fls. 76, Lvº 2-T-4. DESPACHO: 

"Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) pelos Correios para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; I - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário". E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Gabriela Luna Silva Chaves (Estagiária), digitei. Cáceres/MT, 24 de 

setembro de 2018 SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002907-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANTONIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA RAMOS DA SLVA (RÉU)

Outros Interessados:

Pedro Juscelino Cebalho (TERCEIRO INTERESSADO)

Jovi Gomes de Proença (TERCEIRO INTERESSADO)

Inácio Soares dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

Francisco Barbosa dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

João Teodoro de Matos (TERCEIRO INTERESSADO)

 

AGUARDANDO RETIRADA DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

GESSE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001892-96.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

GESSE ALVES PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Acolho o pedido de id. 15129605. 

Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS para realização da audiência concentrada. Intimem-se as 

partes acerca da data designada por meio de seus respectivos 

advogados. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 24 e setembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004534-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERCOLIS PAULO AMARAL CARDOSO (AUTOR(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. (RÉU)

FABIANO SALINEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004534-76.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

HERCOLIS PAULO AMARAL CARDOSO RÉU: DSM PRODUTOS 

NUTRICIONAIS BRASIL S.A. Vistos, etc.. Nos termos do art. 1.023, §2° do 

Código de Processo Civil, faculto o contraditório a Embargada, no prazo de 

cinco dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005391-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

EDNEY JOAO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1005391-88.2018.8.11.0006; Valor causa: $1,685.50; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EDNEY JOAO DA SILVA Parte Ré: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) Nome: EDNEY JOAO DA SILVA Endereço: Rua Dos Gritos, 199, 

Rodeio, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000; Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, com o fito de que compareça com seu cliente na Audiência 

de Conciliação agendada o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA) 12h:00m, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 24 de setembro de 2018. SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005422-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DA SILVA LARA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1005422-11.2018.8.11.0006; Valor causa: $2,362.50; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: IVAIR DA SILVA LARA Parte Ré: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, com o fito de que compareça com seu cliente na Audiência 

de Conciliação agendada o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA) das 08h:00m as 

12h:00m, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 24 de 

setembro de 2018. SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002551-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

 

DECORRENDO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005518-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELENE LARA ALVES (AUTOR(A))

YAGO GATTASS CREPALDI (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVANIR LARA ALVES (RÉU)

BENEDITO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1005518-26.2018.8.11.0006; Valor causa: $57,304.84; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: SUZELENE LARA 

ALVES Parte Ré: AVANIR LARA ALVES, BENEDITO CORREIA DE 

OLIVEIRA FILHO. Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa 

Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com o fito de 

que compareça com seu cliente na Audiência agendada para o dia 10 de 

outubro de às 14h:00m, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT. Fica a autora intimada através de seu Advogado(a) a 

comparecer a audiência acompanhada de Advogado e de no máximo 

03(três) testemunhas. Cujo rol deve ser indicado no prazo de cinco dias. 

Cáceres, 24 de setembro de 2018. SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183229 Nr: 4190-83.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J4 CONSTRUTORA INCORPORADORA E 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, JULIANO MARQUES RIBEIRO, 

GILBERTO CARVALHO GUIMARÃES, HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE, 

JAIR ROBERTO MARQUES, JAMES ROGÉRIO BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM VALÉRIA CASSIM ORTEGA, JOSE 

CARLOS PIRES ORTEGA, SALLES IMÓVEIS LTDA, ROBERTO SALLES DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, WANDERLEY 

LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818, EDLAINE 

APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 Inobstante reoportunizado manifestar sobre provas que pretendem 

produzir, apenas manifestou o Requerido Salles Imóveis Ltda protestando 

pelo julgamento antecipado da lide. Quanto aos demais Autores e 

Requeridos quedaram inertes, presumindo pela dispensa na produção de 

novas provas.

No caso, visando ter maiores subsídios para o julgamento da lide, delibero, 

de ofício, pela colheita do depoimento pessoal das partes, nos termos do 

art. 385 do CPC, para o dia 30 de janeiro de 2019, às 16:40 horas.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101511 Nr: 6607-82.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANNA BATISTA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Defiro o pedido de fls. 194.

Nos termos do art. 845, § 1º do CPC, lavre-se termo de penhora dos 

imóveis indicados e oficie ao Cartório de Registro de Imóveis do Município 

de Mirassol -SP para proceder a averbação, com ônus ao Exequente.

Como no documento de fls. 117 a parte Executada atesta ser solteira, fica 

prejudicada qualquer determinação para intimação de cônjuge.

Expeça-se carta (correios) para intimação da Executada da penhora, 

assim como do despacho que deferiu a anotação da dívida nos registros 

do Serasa (endereço fls. 117).

Expeça-se ainda carta precatória para proceder a avaliação e venda 

judicial na comarca da situação dos imóveis - Município de Mirassol - SP - 

endereço em anexo. Conste na carta precatória o nome dos 

Procuradores/OAB e a intimação das partes.

Ficam as partes ainda intimadas na pessoa de seus Procuradores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141028 Nr: 10688-40.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENILDE GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 Nos termos do art. 9º do CPC e visando oportunizar o contraditório, 

manifeste a parte Executada sobre o pedido de fls. 235/236, em 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162581 Nr: 10372-56.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL PORTO BELLO LTDA, ALESSANDRA 

CASTILHO PAIVA PAULINO, RONNE CESAR CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO ALVES DE CASTRO - 

OAB:17.772/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO - OAB:6.606/MT, JAIR DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:4823-B, Yago Gattass Crepaldi - OAB:21108

 Vistos, etc. Ante o noticiado às fls. 221, segue alvará em anexo para 

liberação do valor penhorado. Informe a parte Exequente no prazo de 10 

dias sobre eventual concretização de novo acordo. Para o caso de ser 

informada a ausência de nova composição, defiro os pedidos de fls. 219 e 

para tanto: 1 - expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado às 
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fls. 131/133 e 136, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a 

última avaliação realizada (2015) que pode ter influenciado do valor de 

mercado do bem. Após a juntada da avaliação, manifestem as partes no 

prazo de 15 dias. 2 - Expeça-se ofício para averbação desta ação nos 

órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD. 3 - Por 

economia, a fim de evitar custos operacionais, e seguindo a tendência de 

informatização dos processos judiciais, nos termos do art. 879, II do 

Código de Processo Civil, o leilão deverá ser realizado eletronicamente 

(c.c art. 882, §1° do CPC). Para tanto, nomeio como leiloeiros as pessoas 

de CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada 

na Junta Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO 

DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013 (art. 880 

c.c art. 881, §1°, ambos do CPC). O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) adotar as 

medidas necessárias para a ampla divulgação do leilão (art. 887/CPC). ... 

A ordem de entrega do bem será expedida desde logo seja demonstrado o 

pagamento do lance ofertado, bem como a comissão do leilo-eiro, a qual 

fixo no importe de 6% do valor da arrematação (Art. 884, pa-rágrafo único 

do CPC). ... Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184656 Nr: 5036-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E HIPOLITO DA SILVA E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S/A 

em face de HIPÓLITO DA SILVA E CIA LTDA – ME.

 Compulsando os autos observa-se que o feito encontra-se parado há 

meses ante o comportamento desidioso do autor.

 É que o autor por duas vezes foi intimado para se manifestar em relação 

a questões suscitadas pelo Juízo, mas as desconsiderou, deixando, 

assim, de promover o andamento do feito.

Com efeito, estando o processo parado há mais de 30 (trinta) dias, por 

omissão da parte autora é medida imperativa a extinção do processo.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, III c.c art. 318, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Publique-se.

Intime-se.

Custas já recolhidas.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 236915 Nr: 5850-10.2018.811.0006

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Cuida-se de pedido de tutela de urgência proposto por Maria 

das Dores Pereira em face de Liquigás Distribuidora S/A. Foi determinada 

a emenda da inicial conforme se extrai do despacho de fls. 95. Contudo, 

vislumbro que não foi analisado o pedido de gratuidade da justiça 

formulado pela autora, sobre o qual passo a discorrer: Dentre os pedidos 

trazidos à baila, a autora requereu a gratuidade da justiça, alegando 

insuficiência de recursos financeiros para pagamento das custas 

processuais, respaldando seus argumentos no fato de ser parte 

executada em ação judicial. Contudo, a autora não trouxe qualquer 

documento que pudesse demonstrar sua renda e/ou sua incapacidade 

financeira. Ressalto que o fato de supostamente ser devedora em 

processo judicial por si só não caracteriza a insuficiência de recursos 

para pagamento das custas, é necessário que a parte traga aos autos 

elementos de prova idôneos que corroborem a assertiva, sob pena de 

indeferimento da inicial ante a falta de recolhimento de custas. ... Ademais, 

em que pese a previsão do Código de Processo Civil quanto a concessão 

da gratuidade da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos para 

pagamento (art. 98, caput), a comprovação de hipossuficiência não pode 

ser afastada, pois a declaração de pobreza cuida-se de mera presunção 

relativa que necessita de outros elementos capazes de comprovar a 

incapacidade financeira, mormente porque a Constituição Federal dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF). Sendo 

assim, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, faculto à parte autora 

provar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, 

devendo, para tanto, acostar documentos que comprovem a suposta 

hipossuficiência e/ou sua renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do benefício. No mesmo prazo, poderá efetuar o 

recolhimento das custas judiciais e despesas processuais. Após o 

decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 177682 Nr: 830-43.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS 

S/A-SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8123-PR, 

RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380, RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Informe a parte Exequente número de conta para fins de liberação do 

depósito dos honorários às fls. 159, em cinco dias.

Vindo a resposta, expeça-se alvará e após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149560 Nr: 8228-46.2012.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROSA CEBALHO, ESTELA CEBALHO DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA, 

GABRIELA DE ARAUJO LIMA CUNHA, SONIA CEBALHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Palmas Dias - OAB:, 

JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT

 As partes Requeridas já foram citadas - fls. 84 e apresentaram 

contestação.

Ante a notícia de falecimento da Requerida Gabriela - fls. 462, intime o 

Procurador (fls. 406/415 - Dr João Batista Cardoso para regularizar a 

representação processual, no prazo de 15 dias.

Sendo regularizada a representação processual, designe audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário desta comarca 

e intimem as partes para esclarecerem quanto as provas que pretendem 

produzir, até a data da audiência a ser agendada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 174241 Nr: 9386-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA LARA, CREUSA 

CONCEIÇÃO RIBEIRO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO DA 

SERRA - OAB:57.363, LEOPOLDO MAGNO LA SERRA - OAB:57363
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 ... Além disso, segundo alega a autora, a área em discussão possui 50 

hectares, ou seja, a área possui um tamanho expressivo. Seguindo esse 

raciocínio, sabendo que a perícia exige dedicação de tempo tanto na 

realização trabalho quanto na elaboração do laudo, dada a complexidade 

do caso bem como a extensão da área a ser periciada, exigindo 

qualificação pertinente e exame técnico qualificado, tenho que o valor 

indicado pelo engenheiro Thiago Fontes Figueiredo esta adequado. 

Ademais, muito embora os requeridos tenham afirmado a desnecessidade 

de realização de alguns procedimentos indicado pelo perito, ressalto que 

não trouxeram quaisquer elementos a corroborar com suas asserções, 

mormente porque não possuem qualificação técnica na área da perícia 

para que possam afirmar qual procedimento é necessário ou não a ser 

realizado para proceder com o trabalho. Não obstaste, ressalto que 

embora impugnem o valor apontado pelo, não trouxeram elementos que 

pudesse justificar aludida redução dos honorários, tampouco no valor por 

eles indicado. Diante do exposto, por não reconhecer excesso no valor 

apresentado pelo perito, e por entender que o valor dos honorários 

indicados na proposta de fls. 402/404 é condizente com a complexidade 

do trabalho pericial a ser realizado, indefiro o pedido de fls. 407/408. 

Sendo assim, para realização da prova pericial nos autos, nomeio como 

perito do Juízo o Engenheiro Florestal Thiago Fontes Figueiredo, com 

endereço profissional à Travessa do Cururu, nº 127, Cavalhada, 

Cáceres-MT, E-mail: florestal. thiago@gmail.com, telefone: (65) 

99998-1895. Reoportunizo à parte ré efetuar o pagamento da verba 

honorária indicada (fls. 402/404) no prazo impreterível de 10 dias, de modo 

que a ausência do depósito acarretará desistência tácita em relação à 

produção da mencionada prova – preclusão. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168830 Nr: 5291-92.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORREA CENTER MOTOS LTDA (SOTECO CENTER 

MOTOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROENÇA-CENTRO DE FORMAÇÃO DE 

CONDUTOR, JUAREZ TÁVORA DA SILVA PROENÇA, JAIR LEMES PAES 

DE PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, requerer 

o que entender de direito, tendo em vista a certidão do oficial de justiça Eu 

Evani Sales Pavini, Oficial de Justiça, certifico e dou fé, que em 

cumprimento ao presente mandado 232794, que efetuei diligências na 

Avenida Talhamares nº 1119 e, ali sendo foi possível proceder a citação 

dos executados JUAREZ TAVORA DA SILVA PROENÇA e JAIR LEMES 

PAES DE PROENÇA, tendo em vista que ali se encontra funcionando um 

Ateliei de costura de propriedade da Sra. Rosimeire a qual informou que 

não conhece os executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 181419 Nr: 3125-53.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO DA SILVA, SINOLÂNDIA MARIA DE 

JESUS, GERSON VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro a averbação nos registros do Serasa em relação aos Executados 

com CPF (fls. 38).

Expeça-se mandado para penhora, avaliação e remoção de motocicleta 

em relação ao Executado Julio da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142107 Nr: 11886-15.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODAS RIO CENTER LTDA-ME, ORLANDO 

WALDOMIRO DAN JUNIOR, SENHORINHA SUELI DE LARA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A pesquisa de informação junto ao Sistema Infojud já foi objeto de 

apreciação e deferimento às fls. 130/152. Assim, indefiro a reiteração do 

pedido.

Já quanto a pesquisa de veículos, segue em anexo.

Manifeste a parte Credora em 15 dias, inclusive sobre o teor da certidão 

de fls. 161.

Diligencie o Credor junto ao Cartório de Registro de Imóveis para pesquisa 

de bens passíveis de penhora.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 24689 Nr: 880-89.2003.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATA BISPO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO MARQUES GARCIA, DULCIARA 

LEITE PAESANO OU PAESSANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, PATRICIA MOREIRA - OAB:18.447-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Antes de apreciar o pedido de fraude à execução, manifeste a parte 

Exequente sobre o documento de fls. 280/282 em que atesta, em tese, ser 

o Executado Pedro Paulo proprietário de uma área rural denominada 

Fazenda Ouro Verde. Para tanto, deverá diligenciar para procurar obter 

informações que possibilite identificar sobre a existência da citada 

propriedade. Fixo prazo de 15 dias.

Deverá ainda a parte Exequente atentar aos documentos de fls. 265, 268, 

e 269 em que o Executado Pedro figura na condição de adquirente e não 

alienante. Como tais documentos retratam transação imobiliária na 

comarca de Pontes e Lacerda, deverá a parte Credora diligenciar perante 

o Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca, no mesmo prazo antes 

fixado.

No mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional.

 No que pertine à alegação de fls. 330, deverá a parte Exequente atentar 

que a Executada não é titular de três CPF, mas mantém movimentação 

bancária (fls. 287/290) na condição de procurador de terceiras pessoas. 

Portanto, como podem, em tese, estar movimentando valores utilizando 

CPF de terceiras pessoas, esclareça quanto o interesse na adoção de 

medidas de constrição sobre às contas e/ou pleiteando medidas que 

possibilite identificar a natureza das movimentações.

Faculto ainda a parte Credora diligenciar perante o Setor de Cadastro da 

Prefeitura Municipal de Caceres, Pontes e Lacerca e Cuiabá para apurar 

sobre a existência de bens imóveis vinculados ao CPF dos Executados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7502 Nr: 2-09.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FERNANDES, ANÉZIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A MT, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc. Esclareça o exequente quem está a lhe representar, pois na 

petição de fls. 528 houve a manifestação da Banca de Advogados “David 

Aniceto”, enquanto que nas fls. 530/531 houve a manifestação da Banca 

“Ernesto Borges”. ... Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos 

financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 

854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a 

tornar indisponíveis recursos financeiros dos executados, deverá aquele 

que sofrer a constrição ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do 

NCPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do 

NCPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus 

ativos financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não 

sendo apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

circunstância em que os valores permanecerão depositados em conta 

vinculada ao Juízo até o levantamento pelo credor, este último quando 

esgotados os meios de defesa (art. 854, §5° do NCPC). ... Independente 

das providências acima, considerando a resposta enviada pela B3 S.A. 

(fls. 532), e havendo ali a informação de que o CPF do executado ANEZIO 

FERNANDES foi informado com erro, expeça-se novo ofício fazendo 

constar o número do CPF correto do devedor. Esclareça o Exequente 

quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao 

crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, 

desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo 

sistema Serajud. Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e 

impossibilita a busca em todos os cartórios do pais, esclareça a parte 

Exequente quanto o interesse em ser determinada a averbação da 

indisponibilidade de bens móveis e imóveis do Executado no Centro 

N a c i o n a l  d e  I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001446-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RAIMUNDO DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001446-64.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: NEUZA 

RAIMUNDO DA COSTA Vistos etc. Oficie ao SERASA conforme pedido de 

id. Num. 13474363 . Nos termos do art. 139, IV do Código de Processo 

Civil, considerando que a diligência realizada pelo Oficial de Justiça não 

logrou a localização de bens, defiro a pesquisa de bens em nome da 

devedora junto à Receita Federal, via Infojud. Segue em anexo o resultado 

da pesquisa. Manifeste o Credor quanto o interesse na penhora de até 30 

% do beneficio previdenciário e diligencie no Cartório de Registro de 

Imóveis e/ou Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal para fins de 

localização de bens. Fixo prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 24 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000844-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA (IMPETRANTE)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA contra ato ilegal do PREFEITO 

MUNICIPAL DE CÁCERES e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, que emitiu ato administrativo deferindo pedido de 

prorrogação da posse, fora do prazo previsto em Lei e no Decreto de 

nomeação, de outro candidato (Francisco do Prado e Silva Júnior) 

classificado e nomeado em 5º lugar e, por conseguinte, o reconhecimento 

do direito subjetivo à nomeação do impetrante, em razão da 

desclassificação do candidato melhor classificado que não tomou posse 

no prazo legal. Com a inicial, veio documentação. Despacho inicial, 

postergando a liminar para após as informações da autoridade coatora (Id: 

12073415). Informações prestadas pelo Impetrado (Id: 12863640). Parecer 

ministerial no sentido de conceder a liminar vindicada e, no mérito, a 

concessão definitiva da segurança (Id: 12951903). Este Juízo determinou 

a notificação do candidato Francisco do Prado e Silva Júnior, para, 

querendo, manifestar no feito como litisconsórcio passivo necessário (Id: 

13065978). Manifestação do candidato Francisco pugnando por nova 

vista dos autos ao parquet e, no mérito do writ, a denegação da 

segurança, ao argumento de que, em síntese, sequer foi convocado pela 

Administração Pública para tomar posse (Id: 14611683). Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Em princípio, 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 

12.016/2009, art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, estes últimos 

do CPC/2015. Quanto à tutela de urgência, a lei do Mandado de Segurança 

dispõe no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida [...]”. Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida 

liminar a existência de dois requisitos legais: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - fumaça do bom 

direito e perigo da demora - de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. É caso de deferimento da liminar. Na 

presente demanda o impetrante classificado em 11º lugar no concurso da 

Prefeitura Municipal de Cáceres para o cargo de Fiscal de Obras e 

Posturas, lançado por meio do Edital nº 003/2017, de 06 de abril de 2017, 

insurgiu-se contra ato do Secretário de Administração que deferiu a 

prorrogação do prazo para posse do candidato Francisco do Prado 

também classificado no mesmo certame em 5º lugar e entre os 10 (dez) 

concorrentes nomeados para o cargo. Referido candidato Francisco, 

diferente dos demais aspirantes providos, não tomou posse no cargo. 

Após ser nomeado (Decreto nº 465 de 12/09/2017), apresentou em 

10/10/2017 os documentos necessários à posse, porém, solicitou em 

09/11/2017 a prorrogação por 30 (trinta) dias para o ato (protocolo nº 

42229/17), com base na LC nº 25/1997, o que foi deferido em 09/11/2017 

pelo Município (Id: 12863743). Ocorre que um novo pedido de prorrogação 

(protocolo nº 46176) foi apresentado ao ente público em 08/12/2017, 

sendo novamente atendido em 18/12/2017, dessa vez com a 

apresentação de atestado médico contendo a informação de que o 

candidato Francisco estava impossibilitado de trabalhar pelo prazo de 60 

(sessenta) dias (Id: 12863743). No dia 06/02/2018 o litisconsorte 

protocolou (nº 6024) outro pleito de prorrogação, pelo mesmo prazo de 60 

(sessenta) dias, sendo também apresentado atestado médico em que 

demonstra a impossibilidade para o labor, não havendo informação, até o 

momento, se houve ou não o deferimento do pedido. Para o deslinde da 

controvérsia e seguindo o primado da legalidade (art. 37, caput, CF) mister 

trazer a baila o que dispõe a Lei Complementar nº 25/1997 que trata sobre 

o tema no âmbito do Município, especificamente sobre o prazo para a 

posse em seu art. 14 e §§ 1º e 6º, na qual dispõe: “Art. 14. Posse é 

aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades 

inerentes ao cargo público, com o compromisso de desempenhá-lo com 

probidade e obediência as normas legais e regulamentares, formalizada 

com assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. § 

1º A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação 

do ato de nomeação, prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do 
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interessado, mediante justificativa. (...) § 3º Em se tratando de servidor em 

licença, ou em outro afastamento legal, o prazo será contado do término 

do impedimento. (...) § 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a 

posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1.º deste artigo. Art. 15 

A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial do 

Município ou, em sua falta, quem este indicar. § 1º Só poderá ser 

empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para 

exercício do cargo.” Dos dispositivos alhures colacionados, tem-se que a 

posse, após o ato de nomeação, deverá ocorrer no prazo de até 30 

(trinta) dias, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a 

requerimento do interessado, mediante justificativa. Ora, à evidência, 

nota-se que o segundo pedido de prorrogação pelo prazo de 60 

(sessenta) dias (protocolo nº 46176) deferido pelo Secretário de 

Administração municipal em 18/12/2017 não encontra amparo no texto da 

lei e vai de encontro com o disposto no § 1º, in fine, do art. 14, que 

estabelece a prorrogação do prazo por um único período de 30 (trinta) 

dias. A Administração Pública não está autorizada a prorrogar a posse 

discricionariamente, sobretudo porque não há notícia nos autos de Lei que 

respalde juridicamente o ato ou que autorize nesse sentido. Pelo contrário, 

conforme já dito, há dispositivos expressos que estabelecem a forma e os 

prazos de realização do procedimento. Vale consignar que, muito embora 

haja na LC 25/97 situações que impedem a contagem do prazo para a 

posse (§ 3º, do art. 14), tendo início somente a partir do término de tais 

impedimentos, a apresentação de atestados médicos pelo litisconsorte não 

está entre elas, havendo, aliás, previsão no sentido oposto de que só será 

empossado o candidato que for julgado apto, física e mentalmente, para o 

exercício do cargo (§ 1º, do art. 15). Por oportuno, diga-se que a hipótese 

de prorrogação de posse prevista no artigo 14, § 3º se restringe apenas 

àqueles candidatos aprovados em concurso que já são servidores 

públicos e que, no exercício do cargo originalmente ocupado, estão 

afastados por algum motivo não se aplicando a candidato sem possuir 

qualquer vínculo estatutário prévio com a Administração, como no caso. 

Desse modo, não havendo previsão normativa que autorize a prorrogação 

reiterada do prazo para a posse, deve ser reconhecida a nulidade do ato 

que prorroga ininterruptamente a posse do candidato Francisco do Prado 

e Silva Júnior ao cargo para o qual foi aprovado. A propósito, colha-se da 

jurisprudência: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. CIRURGIA-GERAL. SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REQUERIMENTO DE 

PRORROGAÇÃO POSSE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AGUARDAR 

CONCLUSÃO DO REQUISITO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. ART. 102, IV, C/C 13, § 2º, DA LEI 8112/90. INAPLICABILIDADE. 

ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO DIVERSO. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO 

AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE FINAL DE 

FILA. PRAZO. 5 DIAS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Em se tratando de 

disciplinamento de concurso público, nomeação e posse dos candidatos 

aprovados, a Administração obedece ao princípio da legalidade estrita, de 

modo que somente pode agir de acordo com o que a lei e o edital do 

certame determinam. 2. Nos termos do artigo 17, parágrafo 1º, da LC 

840/2011, ?A posse deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da 

publicação do ato de nomeação?. Por sua vez, o parágrafo 5º do 

mencionado artigo estabelece que ?Deve ser tornado sem efeito o ato de 

nomeação se a posse não ocorrer no prazo previsto neste artigo?. 3. A 

prorrogação da posse para além do prazo legal somente pode ocorrer nas 

hipóteses do art. 17, § 2º, da LC 840/2011, quais sejam, I ? licença médica 

ou odontológica; II ? licença-maternidade; III ? licençapaternidade; IV ? 

licença para o serviço militar.? 4. O edital do concurso público estabelece 

os requisitos objetivos que cada candidato aprovado deve possuir na data 

da posse. Isso significa que, se, na data da posse, o candidato não 

ostentar tais requisitos, deve ser eliminado do certame. 5. Carece de 

previsão legal o pedido de prorrogação de posse fundado na necessidade 

de se aguardar a conclusão de curso que é requisito estabelecido no 

edital para a própria posse. 6. A data da posse dos candidatos aprovados 

em concurso público é definida exclusivamente pela Administração, não 

estando ao alvedrio de cada candidato definir a data em que terá as 

condições exigidas pelo edital para tomar posse no cargo público. (...). 8. 

A hipótese de prorrogação de posse prevista no artigo 13, § 2º, c/c art. 

102, IV, da Lei 8112/90, se restringe àqueles candidatos aprovados em 

concurso que já são servidores públicos federais e que, no exercício do 

cargo originalmente ocupado, estão afastados para treinamento ou 

pós-graduação, não se aplicando a candidato que, sem possuir qualquer 

vínculo estatutário prévio com a Administração, pede a prorrogação de 

sua posse para a data em que concluir um curso de especialização que é 

justamente um dos requisitos para a posse. 9. (...). 10. Em tese, é possível 

ao candidato, aprovado em concurso público e nomeado, solicitar 

reposicionamento em final de fila mais de uma vez, porquanto a legislação 

de regência não restringe tal solicitação a uma única oportunidade, desde 

que o pedido seja feito no prazo de 5 dias, a contar da publicação da 

nomeação, nos termos do artigo 13, § 2º, da LC 840/2011. Porém, no caso 

concreto, quando o candidato faz pedido expresso de prorrogação de 

posse, esse pedido não pode ser interpretado pela Administração como 

segundo final de fila, se assim não se manifestou o candidato, não se 

podendo elastecer o significado do requerimento, sob pena de se incorrer 

em subjetivismos não condizentes com a segurança jurídica e a legalidade 

es t r i t a .  11 .  Segu rança  denegada .  (TJ -DF ,  P roc e s s o 

07052259520178070000 DF 0705225-95.2017.8.07.0000 Orgão Julgador 

2ª Câmara Cível Publicação Publicado no DJE: 06/04/2018. Pág.: Sem 

Página Cadastrada. Julgamento 3 de Abril de 2018 Relator ANA 

CANTARINO). Portanto, não tendo havido a posse do candidato nomeado 

e melhor posicionado no certame, ainda que fora do número de vagas, 

exsurge o direito subjetivo à nomeação do Impetrante, já que é o próximo 

na ordem de classificação do concurso, restando, assim, 

consubstanciado o aparente fundamento da demanda. Nesse sentido é a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO 

– TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – TAIG - 

(ADVOGADO) – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR QUE 

OBJETIVAVA A IMEDIATA NOMEAÇÃO - CANDIDATA CLASSIFICADA 

FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS 

MELHORES CLASSIFICADOS – QUANTIDADE DE VAGAS QUE ALCANÇA 

A CLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – AGRAVO PROVIDO. 

A desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua 

desclassificação, em razão do não preenchimento de determinados 

requisitos, gera, para os seguintes, na ordem de classificação, o direito 

subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas 

disponibilizadas. (TJ-MT, AI 26610/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017) Sendo assim, preenchido os 

requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, o 

deferimento é medida que se impõe. Isso posto, e por tudo que dos autos 

consta, DECIDO: (a) DEFERIR a liminar pleiteada para determinar que os 

impetrados promovam a nomeação de KLISMANN MARCOS RIBAS 

NOGUEIRA, no cargo para o qual foi classificado em 11º lugar (Edital nº 

003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017), com observância das demais 

formalidades legais, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; (b) O 

descumprimento do item “c” acarretará multa diária e pessoal do Prefeito 

Municipal e da Secretaria de Educação do Município de Cáceres de R$ 

500,00 (quinhentos reais), bem como a configuração do crime de 

desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal; (c) Intimem-se as 

partes; (d) Colha-se o parecer ministerial; (e) Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres, 17 de setembro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem 

necessários no PJE deverão ser produzidos no editor de texto interno do 

sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e 

Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000465-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRINEY RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de pedido de HABILITAÇÃO interposta pelos 

herdeiros Amanda Lorany Moraes Silva e Sandro Gabriel da Silva em 

razão do falecimento do autor SANDRINEY RAMOS DA SILVA, genitor dos 

requerentes. Juntou documentos no Id 12042516. O requerido se opôs à 

pretensão, assinalando que o ação em voga tem caráter personalíssimo, 

sendo caso de extinção do feito. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. Em primeiro, trata-se de ação de 

indenização por danos em razão de acidente de trânsito que imputa a 

responsabilidade ao Município de Cáceres. À evidência, não se trata de 

direito personalíssimo, de sorte que pertinente a continuidade da ação. 
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Nesse sentido: TJ-PR - Apelação Cível AC 1819827 PR 0181982-7 (TJ-PR) 

Data de publicação: 24/11/2005 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRELIMINAR DE 

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REPELIDA. MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MORTE DA AUTORA NO CURSO 

DO PROCESSO. TRANSMISSÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 943 DO CÓDIGO CIVIL /2002. 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO CRITERIOSA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. A sucessão processual possui natureza de matéria de 

ordem pública, a qual é examinável pelo juiz ou tribunal de ofício a qualquer 

tempo e grau de jurisdição, não sendo, portanto, suscetível de preclusão 

(art. 267 , inc. IV e VI e § 3º do CPC ). 2. "Na ação de reparação por danos 

morais, podem os herdeiros da vítima prosseguirem no pólo passivo da 

demanda por ele proposta. Precedentes." (STJ, REsp 577787/RJ, Terceira 

Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 24.08.04). 3. Para a fixação do quantum do 

dano moral, não existem parâmetros legais, devendo levar-se em conta na 

estipulação do montante reparatório, as circunstâncias particulares do 

caso, as posses do causador do dano, a situação pessoal da vítima, a 

intensidade da culpa e a gravidade da lesão, evitando assim que se 

converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva. Por 

outro lado, tendo restado comprovado nos autos o falecimento do autor e 

os peticionantes demonstrado a legitimidade como sucessores do de 

cujos, conforme se infere dos documentos acostados, a procedência do 

pedido de habilitação é medida que se impõe, com fulcro no art. 691, do 

CPC. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) Deferir 

o pedido de habilitação constante dos autos, e determinar a 

SUBSTITUIÇÃO do polo ativo da demanda SANDRINEY RAMOS DA SILVA 

pelos sucessores Amanda Lorany Moraes Silva e Sandro Gabriel da Silva, 

com fulcro no art. 487, I, e 691, ambos do CPC; b) Sem custas e sem 

honorários na forma da lei; c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004922-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

CAMARA MUNICIPAL CACERES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO A CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES A TOMAR CIÊNCIA DA 

PRESENTE AÇÃO, CONFORME DETERMINADO NO R. DESPACHO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141809 Nr: 11561-40.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MARIA DE SANTIAGO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 20.08.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 22-83.1988.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMIGUINHA PRESENTES, EMILSON PIRES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Executado, via 

DJE/MT, através de seu advogado, para que fique ciente da Penhora em 

dinheiro realizada às fls. 295, bem como da restrição veicular de fls. 296.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155195 Nr: 2693-05.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO que às 17h22min desta tarde, compareceu a Exequente 

solicitando informações acerca do pagamento do alvará retro, ao que, em 

consulta no site do SISCONDJ, constatei o seu cancelamento por 

INCONSISTÊNCIA nos dados bancários. Em ato contínuo, informou seus 

dados bancários em que pretende ver depositado o crédito principal como 

sendo os seguintes: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 0870, 

CONTA POUPANÇA N. 40347-7, CPF 536.195.281-87. Assim, colho a sua 

assinatura no rodapé deste e amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO o advogado da Exequente para que fique ciente do teor 

desta certidão e requeira o que entender pertinente no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144502 Nr: 2447-43.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BORGES BORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALBERTO DERZE 

VILLALBA CARNEIRO - OAB:

 Vistos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interpostos pelo requerido, nos quais se 

insurge contra a decisão que decretou a revelia do réu, ao fundamento de 

que o patrono não foi intimado da decisão de recebimento da ação de 

improbidade administrativa.

Certificou-se a tempestividade recursal.

Manifestação favorável do Ministério Público em favor do réu.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Apesar de serem tempestivos, no mérito as alegações dos Embargos de 

Declaração do requerido não procedem.

Veja-se que em sede de Ação de Apuração de Ato de Improbidade 

Administrativa, o réu deve ser citado pessoalmente para contestar os 

termos da demanda, não bastando a mera intimação da parte através de 

seu advogado constituído nos autos, pela imprensa oficial, eis que o ato 

de citação é de suma importância e imprescindível para a regular formação 

da relação processual.

No caso concreto, conquanto o apelante tivesse se manifestado em 

defesa prévia, em conformidade com o artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/91, 

através de advogado constituído, essa circunstância não autoriza, por si 

só, que, recebida a petição inicial, a citação para contestar a demanda se 

faça por meio de intimação do patrono, pela imprensa oficial, EIS QUE SE 

TRATA DE ATO QUE DEVE SE DIRECIONAR À PRÓPRIA PARTE, OU A 

REPRESENTANTE COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO, 

O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, CONFORME SE VERIFICA DO 

INSTRUMENTO DE MANDATO ACOSTADO (fl. 37).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. (...) 5. Citação. 

Determinação expressa no § 9º do art. 17 da Lei nº 8.429/92 para citação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 106 de 854



pessoal do réu, após o recebimento da petição inicial. Impossibilidade de 

substituição pela intimação de seu patrono. Ato processual que visa 

assegurar a ampla defesa e o exercício de contraditório em procedimento 

especial que poderá resultar em aplicação de sanções. Decisão 

parcialmente reformada, apenas para determinar a citação pessoal do 

espólio agravante , na pessoa de sua representante legal. Recurso 

parcialmente provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 

2212006-31.2017.8.26.0000; rel. Djalma Lofrano Filho; j. em 9/05/2018).

Assim, não há que se falar em nulidade de citação do requerido e muito 

menos em restituição do prazo de defesa, já que, repita-se, o réu foi 

citado pessoalmente após o recebimento da exordial, com as advertências 

legais. (fl. 67).

Portanto, foi dada ao réu a ciência específica do recebimento da ação, 

com a oportunidade de defesa, observando-se o contraditório, à ampla 

defesa e ao devido processo legal.

 Assim, no mérito, os Embargos Declaratórios não procedem.

 PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

(b) Restituam-se os prazos;

(c) Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 22-83.1988.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMIGUINHA PRESENTES, EMILSON PIRES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Vistos etc.

Vislumbra-se que a parte Executada, devidamente citada, não pagou o 

débito, devendo-se, assim, proceder à busca e penhora de seus bens 

pelo Sistema Bacen Jud e Renajud.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) DEFERIR a penhora de bens da parte devedora pelo Sistema BacenJud 

de valores até o montante da última atualização apresentada nos autos 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte Executada, bem como pelo sistema RENAJUD;

(b) Materializado sucesso na constrição de valores, lavre-se em seguida o 

termo de penhora e depósito, ou das demais formas de constrição, forte 

no art. 839 do CPC, intimando-se após exequente e executado;

(c) Materializado sucesso na constrição virtual de veículos, expeça-se o 

mandado de penhora e avaliação do bem móvel, lavrando-se em seguida o 

termo de penhora e depósito se o ato do Oficial de Justiça restar positivo, 

intimando-se após exequente e executado;

(d) Restando infrutífera as diligências supracitadas, intime-se o Exequente 

a indicar bens da executada passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão da ação, forte no CPC;

(e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171878 Nr: 7678-80.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13164-B

 Vistos, etc.

(a) Em primeiro, há de se proceder à renumeração dos autos a partir da 

folha número 578, com a organização dos volumes IV e V para constar 

200 folhas em cada, conforme orientação do Projeto Ordem;

 (b) Em segundo, defiro nova tentativa de penhora pelo Sistema Bacen Jud 

e Renajud, conforme decisão de fls. 498/506;

(c) Após retorno das ordens, intimem-se as partes para conhecimento;

(d) Inclua-se o Município de Cáceres no pólo ativo da ação, conforme 

requerimento;

 (e) De igual modo, intimem-se as partes para, especificarem quais provas 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida, a questão de fato exposta na lide e com a prova pretende 

atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, 

II, CPC;

(f) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC;

(g) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC;

(h) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para que as partes (primeiro 

à parte autora e posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, 

a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão;

(i) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171878 Nr: 7678-80.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13164-B

 Pelo presente, INTIMO o Requerido, via DJE/MT, através de seu advogado 

para que, no prazo de 10 dias, especifique quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC. Caso a 

prova pretendi não possa por si mesmo ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 89686 Nr: 4927-96.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE FERREIRA VANINI-ME, IVONE FERREIRA 

VANINI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 08.08.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97797 Nr: 2867-19.2010.811.0006

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS COM. DE MAT.P/CONST.LTDA, 

ISALINA MIRANDA RAMOS, RIVALDO TIBURCIO DE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, DOMINGOS SÁVIO 

FERREIRA DA COSTA - OAB:7.672

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 08.08.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 52069 Nr: 1367-54.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDILEUDA PEREIRA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE SAÚDE DE CÁCERES/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREA VICARI WEISSHEIMER - OAB:8914-OAB/MT, ANDREI TEIXEIRA 

COSTA TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC/15, impulsiono os autos 

intimando a parte autora, por meio de seu advogado via DJE, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os documentos de fls. 

333/338.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 205692 Nr: 7063-22.2016.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO,SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, COMISSÃO DE 

CONCURSO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que a resposta aos Embargos de Declaração (fls. 183/184) foi 

apresentada TEMPESTIVAMENTE. Nos termos do artigo 152, inciso VI do 

CPC/15, INTIMO O IMPETRANTE, por meio de seu advogado via DJE, no 

prazo de 5 (cinco) dias, querendo, apresentar impugnação.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147928 Nr: 6348-19.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRINEY RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Este Juízo já delcinou da competência.

Cumpra-se decisão de fls. 88/89.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004922-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1004922-76.2017.8.11.0006. AUTOR(A): MUNICIPIO DE CACERES RÉU: 

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT em 

face de HORIZONTE ENGENHARIA LTDA. O processo há muito está em 

curso e já teve seu pedido de urgência apreciado, em cuja oportunidade o 

Juízo assim deliberou (id. 12004316): “Ante o exposto, nos termos do art. 

300, §1° do Código de Processo Civil, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA almejada, a fim de que: - seja promovida em favor do MUNICÍPIO 

DE CÁCERES a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do prédio onde encontra-se 

localizado o antigo terminal rodoviário (Situado na Av. 7 de Setembro), bem 

como DETERMINO que a parte ré HORIZONTE ENGENHARIA LTDA – ME 

implemente o fiel e absoluto cumprimento do CONTRATO ADMINISTRATIVO 

047/2004 e respectivo REGULAMENTO GERAL de modo a passar a 

executar a exploração dos serviços de transporte rodoviário nos exatos 

limites do contrato administrativo mencionado, mormente, que o faça na 

“NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA”, conforme pactuado administrativamente. 

Para o cumprimento desta medida, anoto o prazo de 30 (trinta) dias, para 

que a requerida desocupe voluntariamente o antigo terminal rodoviário, 

restituindo o espaço ao MUNICÍPIO, e faça cumprir a íntegra do contrato 

administrativo de concessão no endereço do novo terminal rodoviário.” Por 

ocasião de análise dos Embargos de Declaração, o Juízo acabou por 

estender os efeitos da decisão a terceiros sublocatários do espaço objeto 

da reintegração de posse (vide id. 12815818). Há nos autos a pendência 

de análise do pedido de intervenção de terceiros, formulado no id. 

13602404, 13932920 e 13937991. Em suma, manifestaram-se como 

terceiros interessados as seguintes pessoas: 1 – Alcione Lopes de 

Oliveira, CPF: 846.934.951-15, RG: 1048604-6; 2 – Benigna Sejas Ucieda, 

CPF: 874.228.591-72, RNE: V287389-8; 3 – Blanca Flora Villarroel de 

Velasco, RNE: Y245836-J; 4 – Joandia Ferreira da Silva Barbosa, CPF: 

052.784.894-80, RG: 2228254; 5 – Luiza Surubi, CPF:432.565.111-04, RG: 

0766282-3; 6 – Marisabel Velasco Revilla, CPF: 065.887.301-60, RG: 

2224075; 7 – Pablo Walter Arroyo Villarroel, CPF: 059.583.331-50, RG: 

269607-4; 8 – Valvenagues Ferreira de Castro, RG: 729884; No tocante ao 

pedido de intervenção de terceiros, o Juízo deliberou pela oitiva prévia das 

partes. Na mesma oportunidade, reiterou a necessidade do cumprimento 

da tutela de urgência. Em suma, orientou o processo nos seguintes termos 

(vide id. 14301680): - que a Secretaria da 4ª Vara adote as providências 

necessárias ao cumprimento das decisões anteriores, notadamente dando 

ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO (Patrimônio Público e Defesa do 

Consumidor) e AGER quanto a íntegra do processo; - além dos órgãos 

mencionados acima, deverá ser cientificado acerca desta ação o 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES e PROCON. 

Encaminhe cópia integral digitalizada; - Conste na intimação do Ministério 

Público (Consumidor), Poder Legislativo e AGER para análise sobre a 

necessidade/oportunidade da realização de uma audiência pública tendo 

como objeto a discussão da problemática existente acerca do terminal 

rodoviário de Cáceres e a busca de solução a ser construídas pelos 

interessados. - INTIMO ainda tanto autor como réu, para que no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem quanto ao pedido de 

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (ASSISTÊNCIA) formulada no processo, 

nos termos do art. 120 do Código de Processo Civil. Acerca do pedido de 

assistência, tanto o MUNICÍPIO quanto a ré HORIZONTE ENGENHARIA se 

posicionaram contra a intervenção. É a síntese do necessário. Decido. 

Inicialmente, devo ADMITIR a intervenção dos terceiros na condição de 

assistentes litisconsorciais neste feito. É bem verdade que muito embora a 
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assistência tenha por escopo a atuação de terceiro que tenha o interesse 

de contribuir para o êxito de qualquer das partes da demanda. Neste caso, 

verifique-se a construção de um cenário de reconhecimento jurídico do 

pedido, na medida em que o réu não está se opondo a pretensão exposta 

na inicial pelo que, neste cenário, a atuação dos terceiros que resistem a 

desocupar o imóvel, ainda que na forma de assistência, representaria uma 

figura ímpar e solitária no processo. Contudo, a lei processual, distinguindo 

a figura do assistente litisconsorcial do assistente simples, estabelece 

quanto aquele a seguinte conceituação: Art. 124. Considera-se 

litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir 

na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Daniel Amorim, 

comentando o dispositivo, faz as seguintes menções: “Na assistência 

litisconsorcial o terceiro é titular da relação jurídica de direito material 

discutida no processo. Sendo, portanto, diretamente atingido em sua 

esfera jurídica pela decisão a ser proferida. Dessa forma, o assistente 

litisconsorcial tem relação jurídica tanto com o assistido quanto com a 

parte contrária, afinal todos eles participam da mesma relação de direito 

material, diferente do que ocorre no litisconsórcio simples, no qual não há 

relação jurídica do assistente com o adversário do assistido.” (...) “De 

qualquer forma, mesmo a doutrina que defende a existência de 

assistência litisconsorcial é tranquila em afirmar que, embora não seja 

litisconsorte, esse assistente é tratado, no tocante à aplicação das regras 

procedimentais, como se o fosse.” (Novo código de processo civil, 

comentado artigo por artigo. Editora Juspodivm: 2016. Página 199). É o 

caso do presente feito, pois os terceiros que pretendem ingressar no feito 

na condição de assistentes, possuem interesse material contra ambas as 

partes, afinal, sua pretensão é de permanecer no imóvel sob o domínio do 

MUNICÍPIO o qual tem sido administrado até então pela ré HORIZONTE 

ENGENHARIA, com a qual, os terceiros, possuem relação jurídica 

contratual. Diante desta constatação, hei por bem admitir a intervenção 

dos terceiros nos moldes postulados, os quais, poderão atuar no 

processo recebendo-o no estado em que se encontra (art. 119, parágrafo 

único do CPC). - QUANTO A DECISÃO LIMINAR Embora haja pedido de 

reconsideração formulado no id. 14566528, deve-se salientar que a 

decisão há de ser mantida, sendo inclusive desnecessário maiores 

justificativas para tal, eis que por muito já se discutiu e reiterou-se quanto 

a necessidade de ser desocupado o imóvel. Ora, os terceiros, doravante 

denominados assistentes, começaram a se manifestar no feito desde 

Junho/2018 (id. 13937617) e desde então não desocuparam o imóvel, 

adotando a postura insistente de buscar meios de conciliação com o 

MUNICÍPIO. Ocorre que a questão não se resolveria por mera conciliação, 

sendo que eventual regularização da ocupação destes comerciantes do 

imóvel deveria ser precedida de ato administrativo próprio para a 

concessão do espaço. Aliás, a inexistência de ato administrativo a 

legitimar a ocupação do imóvel até mesmo pelo réu foi o motivo 

determinante para o deferimento da liminar, não sendo razoável que 

enquanto resolvida a questão com o réu, seja permitido o comportamento 

idêntico e ilegítimo por parte dos assistentes. Não obstante, o MUNICÍPIO 

em sua última manifestação, demonstrou não ter interesse em qualquer 

composição, mas sim, na imediata desocupação do imóvel. Com efeito, a 

decisão deverá ser imediatamente cumprida, pois no Estado Democrático 

de Direito, no qual há está em vigência a constituição republicana de 1988, 

não se pode admitir que decisões judiciais sejam simplesmente ignoradas. 

Sobre isto, o Código de Processo Civil ressalta como dever das partes e 

dos procuradores o cumprimento das decisões judiciais. Senão, vejamos: 

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação; E ainda realça como atentado à dignidade da justiça aquele 

que assim procede (art. 77, §1° do CPC). Com efeito, necessário se faz 

que para que não seja configurado atentado à dignidade da justiça e o seu 

cometimento acarrete a incidência de multa (art. 77, §2° do CPC), as partes 

deverão ser intimadas para o cumprimento imediato da decisão liminar. 

Sendo assim, delibero pela imediata expedição do mandado de 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, devendo ainda ser oficiado à POLÍCIA 

MILITAR para que dê aos Oficiais de Justiça o suporte e segurança 

necessário ao cumprimento da decisão. Sem prejuízo, proceda a intimação 

dos réus e assistentes, por meio de seus Procuradores ou Advogados, 

para que deem imediato cumprimento à decisão que deferiu a liminar de 

reintegração de posse, ficando advertidos de que a imposição de 

resistência configurará atentado à dignidade da justiça, sujeito à multa 

específica, sem prejuízo da multa cominatória já fixada, bem como 

sujeitando-se àqueles que a descumprirem em sanções de ordem criminal. 

Aguarde-se o cumprimento do mandado de reintegração de posse, 

ficando assentado que este Juízo não dará qualquer processamento do 

feito enquanto não dado cumprimento a decisão judicial. Publique-se no 

DJE. Dê-se ciência ao Ministério Público. Observe o cartório a íntegra da 

decisão anterior, pois até o momento nada foi expedido conforme foi ali 

determinado. Providencie ainda à habilitação dos Assistentes nos 

registros. Cáceres/MT., 24 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011373-03.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ROSELI ARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTRA MOTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

CELESTIANO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMBROSIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011685-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

GUSTAVO ANDERE CRUZ (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE ALMEIDA VIANA (ADVOGADO(A))
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ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004740-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NAIGELA ELOISA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004058-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003537-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

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

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

WILLIAM OLIVEIRA COUTINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-39.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS (ADVOGADO(A))

ARIADNE MARTINS FONTES (ADVOGADO(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002912-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NUNES DE ALMEIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003602-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY FERNANDES DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

GRAZIANE RODRIGUES RANZULLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO (ADVOGADO(A))

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

GRAZIANE RODRIGUES RANZULLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO (ADVOGADO(A))

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTE DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO 

DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-62.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))
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ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002851-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

EDNA MARIA HURTADO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010982-48.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012118-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA (ADVOGADO(A))

POLIANI PEREIRA MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010960-53.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

SUELI SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-09.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RAMOS CORDEIRO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002886-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON FERREIRA URTADO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002499-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO ISMAR CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/10/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005367-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

MANOEL PEREIRA DE LACERDA 81194870104 (REQUERENTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA GUEDES SILVA OAB - 611.637.082-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005367-60.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL PEREIRA DE 

LACERDA 81194870104 REPRESENTANTE: GLAUCIA GUEDES SILVA 

REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Em síntese, alega a requerente que 

efetuou financiamento de veículo perante a requerida, tendo este sido 

furtado dentro de uma oficina mecânica. Diante do ocorrido, acionou a 

seguradora e, depois de tentar a substituição do automóvel (sem sucesso 

devido a morosidade da promovida), optou por solicitar o boleto para 

quitação do veículo. Aduz ainda que, efetuado o pagamento, a requerida 

não realizou a baixa no gravame, sendo que, por várias vezes, entrou em 

contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da promovida, 

porém sem êxito na pretensão. Com isto, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência a baixa do gravame no 

automóvel em questão. É o que merece relato. Passa-se a decidir. 

Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações da requerente, pois o veículo alienado 

fiduciariamente foi devidamente quitado, conforme termo de quitação de id. 
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15261183. Com relação ao perigo na demora, este encontra-se 

comprovado, vez que, sem a baixa no gravame, a requerente não poderá 

efetuar outro financiamento, causando-lhe prejuízos desta forma. Assim, 

diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é 

possível o deferimento da tutela e medidas necessárias para cumprimento 

da mesma. Isto posto, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a 

baixa do gravame no veículo Strada Working, Fiat, 20132014, cor 

BRANCA, placa NDS-7277, RENAVAM 601186478, chassi n.º 

9BD578341E7762227, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) 

até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c)Anote-se, outrossim, que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da 

prova em favor da requerente, devendo a requerida apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da mesma, nos termos requeridos na inicial; d) Cite-se a parte promovida, 

na forma e moldes legais; e) Intimem-se as partes acerca da presente 

decisão, bem como da audiência designada para o dia 17 de dezembro de 

2018, às 14h30min; f) Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002581-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALCIDES LUIZ LOPES CEZARIO (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/10/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO WATANABE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA FIALEK RYBA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/10/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE AGUILEIRA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO) HORAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), 

SOB PENA DO ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO. DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO ( ) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU EQUIVALENTE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ( X ) CONTA DE ÁGUA/ ENERGIA/ 

TELEFONE OU EQUIVALENTE OBSERVANDO QUE, O ID 15237636 E 

15237635 JUNTADO AO PROCESSO, NÃO ABREM. PORTANTO INTIMO 

NOVAMENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004209-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002843-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELINY KELVIA DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

25/10/2018 Hora: 17:15(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005519-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

M. P. GUIZELIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

AGREGA CONSULTORIA DO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004142-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA COSTA BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/10/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EURIPEDES DARC OLIVEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/10/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 24 de setembro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIS MINHOLI (REQUERENTE)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/10/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004647-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN FERNANDES BRUNO (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004669-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARIA DE SOUZA LUCATI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004766-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES DE SOUSA (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/10/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004886-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011285-96.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA RODRIGUES FURTADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES (ADVOGADO(A))

HORIZONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (REQUERIDO)

ALLAIN JOSE GARCIA DE BRITO (ADVOGADO(A))

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE DALBEM (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011720-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ DE PAULA PEREIRA (REQUERENTE)

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005211-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSILENE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005273-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

BEATRIZ FRANCISCA TEODORO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010770-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

WALQUIRIA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013296-69.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SILVESTRE GARCIA SANTANA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 
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PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA CELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010781-56.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004212-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JUCILENE FIGUEIREDO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004272-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

SIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012029-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

EDINALDO SILVA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003716-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELINA DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARLI DELFINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004797-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

AURELIO COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO TV (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011241-43.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

VICENTE PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011756-78.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCYANNE DE SOUSA VITTORAZI (REQUERENTE)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

NELIO DAUZACKER MACIEL CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO JOSE BARRETO (REQUERIDO)

WANDERLEI LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010515-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JONE ALBUQUERQUE DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012003-88.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON DE MORAES (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010773-16.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011504-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012742-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE LENIR FERREIRA (ADVOGADO(A))

AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012656-27.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

WALMIR CESAR DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005303-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

FERNANDA LIMA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEONIR FERNANDES GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA 95346724168 (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESP.. DEVOLVIDA, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOBE PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011315-97.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

SAULO CARDOSO PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

TEMPO SERVICOS LTDA. (REQUERIDO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012539-36.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ONEZIL DE CAMPOS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001967-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

proc ag cálculo pelo tj

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005167-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LINDAMEIRE FARIA DE FREITAS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005167-53.2018.8.11.0006. AUTOR(A): LINDAMEIRE FARIA DE FREITAS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao 

pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

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

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

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 
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17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido para que, 

caso queira, conteste a demanda. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de setembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR DALLA COSTA (REQUERENTE)

LUIZ PEDRO FRANZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001637-41.2018.8.11.0006 Reclamante: EVAIR DALLA 

COSTA Reclamada: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE MT 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. EVAIR 

DALLA COSTA ajuizou a presente ação em desfavor da PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO – PGE MT, alegando que foi multado e teve seu nome 

protestado por dívida que desconhece a origem, afirmando que não possui 

imóvel na região e ainda assim recebeu multa administrativa por fazer uso 

de fogo em 28,482 ha na área de propriedade rural total sem autorização 

do órgão ambiental competente e por poluição atmosférica conforme 

relatório técnico nº 00216/2007/GGDC. Com isso, pretende ver declarada 

inexistente a multa administrativa. Citado, a parte reclamada apresentou 

contestação. FUNDAMENTO. DECIDO. Cumpre ressaltar que a parte 

reclamante alega ter sofrido danos por débito protestado oriundo de multa 

administrativa no valor protestado de R$ 74.720,21 (setenta e quatro mil 

setecentos e vinte reais e vinte um centavos) com vencimento em 

08/02/2018. Verifica-se que foi dada a causa o valor superior a sessenta 

salários mínimos (art. 2º. da Lei 12.153/2009). Assim, conclui-se que além 

de existir a necessidade de perícia técnica, por haver complexidade da 

causa configurada, por consequência a incompatibilidade com o rito do 

juizado especial, ora por ter atribuído a causa valor superior a sessenta 

salários mínimos, o que não se admite em sede do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, ora por ser complexa a presente ação. Sobre isso diz a 

jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA-ESTABELECIDO 

ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO RESTITUITÓRIA E INDENIZATÓRIA DE 

DIREITOS INDIVIDUAIS ORIUNDOS DE VÍNCULO FUNCIONAL - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPLEXIDADE DA CAUSA 

CONFIGURADA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO 

ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA VARADA FAZENDAPÚBLICA – 

PROCEDÊNCIA. “O processo no juizado especial é regido pelos princípios 

da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com causas que 

demandam dilação probatória intensa.” (TJ/MT – Conflito de Competência 

nº 47570/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgamento 

05/12/2013). negritei No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda a lei 

autoriza o exame técnico simples previsto no art. 10 da Lei 12.153/2009, 

para esclarecimentos técnicos da rápida e breve abordagem, o qual não 

se confunde com a perícia cuja natureza do pedido exige. Dessa forma, 

considerando a indispensabilidade da prova técnica pericial a pretensão 

da parte reclamante só pode ser exercida frente a uma das Varas de 

Fazenda Pública, nas quais não há limitação à efetivação da perícia. A 

parte reclamante postula a título de condenação de declaração de 

inexistência do débito de valor no montante bruto de R$ 74.720,21 (setenta 

e quatro mil setecentos e vinte reais e vinte um centavos), sendo evidente 

que o conteúdo econômico da lide, com o acréscimo dos encargos 

moratórios e da correção monetária, ultrapassa sessenta salários mínimos 

(R$ 47.280,00). Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, e, 

de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (ADVOGADO(A))

DILZA CHAMI GATTASS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010184-19.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DILZA CHAMI GATTASS 

REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 239864 Nr: 7871-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PAULA DE OLIVEIRA, SILVANA DE 

ABREU BARCELOS, RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:23151-0, PAMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN - 

OAB:288.386

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição das testemunhas para o dia 

25/09/2018, às 14h55min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 218045 Nr: 5599-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLYSSON FERREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc,

Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 47, com supedâneo no artigo 

366 do Código de Processo Penal, suspendo o processo e o curso do 

prazo prescricional.

 Por derradeiro, em decorrência da desnecessidade de produção 

antecipada de provas, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 143789 Nr: 1714-77.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE MATOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o acusado MANOEL DE MATOS NETO, brasileiro, convivente, 

natural de Cáceres/MT, nascido aos 05/01/1991, filho de Manoel de Matos 

Filho e Maria Isabel Alves da Silva, portador do RG nº. 2311434-7, SSP/MT, 

residente no Bairro Garcêz (rua da esquina), Cáceres/MT (podendo 

também ser encontrado na Fazenda Santa Tereza, Cáceres/MT – telefone: 

(65) 99991.5836), nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº. 

11.343/2006, E ABSOLVÊ-LO, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, 

quanto ao delito descrito no artigo 16, “caput”, e parágrafo único, inciso IV, 

da Lei nº. 10.826/2003.Passo, pois, à dosimetria da pena.(...) razão pela 

qual torno a pena DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE 

RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, que fixo em um trigésimo 

do salário mínimo vigente a época dos fatos, à mingua de outras causas 

modificativas da pena. Fixo o REGIME SEMIABERTO, para início do 

cumprimento da pena, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, 

“b”, do Código Penal. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 ou do 

artigo 77 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena e o 

sursis. Considerando o fato de que o réu respondeu o processo em 

liberdade, dada à natureza da pena e do regime fixado, bem como que não 

se encontrarem presentes os requisitos ensejadores de sua prisão 

preventiva prevista no artigo 312 do CPP, CONCEDO-LHE O DIREITO DE 

APELAR EM LIBERDADE.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 64880 Nr: 2377-02.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ANTONIO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 Ex positis, PRONUNCIO o acusado GABRIEL ANTÔNIO ROSA, brasileiro, 

convivente, nascido aos 23/05/1981, natural de Cuiabá/MT, portador do 

RG nº. 12969842, SSP/MT, e CPF nº. 886.985.131-15, filho de Jair José 

Rosa e Maria das Neves Ferreira Rosa, residente na Rua Coronel Augusto 

Gomes, nº. 391, Bairro Construmat, Várzea Grande/MT (atualmente preso 

e recolhido na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT), como 

incurso nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) 

e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.Em 

observância ao disposto no Artigo 413, § 3º, do Código de Processo 

Penal, verifica-se que o decreto da prisão preventiva do acusado foi 

revogado na data de 13/03/2017 (fl. 518), encontrando-se o denunciado 

em liberdade desde o dia 16/03/2017 (fl. 545), não havendo, neste 

momento, qualquer fundamento para decretação da prisão preventiva ou 

imposição de qualquer das medidas previstas no Título IX do Livro I do 

Código de Processo Penal. Certificado o trânsito em julgado, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público, por cinco dias e após a Defesa, para em 

igual prazo, querendo, apresentarem rol de testemunhas que irão depor 

em plenário, até o máximo cinco, oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligências (CPP, Art. 422).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 153255 Nr: 524-45.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DO NASCIMENTO FERREIRA, LUIZ 

CLEVERSON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - OAB:20267/O MT

 Ex positis, com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, 

JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de IMPRONUNCIAR o 

acusado FERNANDO DO NASCIMENTO FERREIRA, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, nascido aos 04/07/1989, natural de Cáceres/MT, filho de 

José Aparecido Ferreira e Maria Margarete do Nascimento, portador do 

CPF nº. 049.184.391-79, e RG nº. 24415235, SSP/MT, residente na Rua 

dos Curandeiros , s/nº., (antigo Sibrazen), Bairro Jardim Lucélia, 

Cáceres/MT, das penas previstas no artigo 121, §2º, incisos I (motivo 

torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, 

por não haver indícios suficientes de autoria. Isento o acusado do 

pagamento das custas processuais.Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 24012 Nr: 243-41.2003.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cáceres-MT - OAB:

 Vistos etc; (...) O réu foi pronunciado em 24 de junho de 2010 (fl. 

312/318), nos termos do artigo 121, “caput”, do Código Penal. Interposto 

Recurso em Sentido Estrito pela Defesa (fl. 320/328), o Ministério Público 

apresentou as contrarrazões à fl. 331/340. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso deu provimento ao recurso declarando a 

nulidade dos atos processuais praticados no processo a partir do 

encerramento da instrução, inclusive da sentença de pronúncia, a fim de 

ser realizada audiência para inquirição das testemunhas de defesa 

faltantes, conforme Acórdão de fl. 376. (...) DEFIRO a juntada da certidão 

de antecedentes criminais extraídas do sistema SIAP/TJMT requeridas pelo 

parquet, em anexo. De outro norte, inexistindo diligências a serem 

realizadas nem irregularidades a serem sanadas, tenho por preparado o 

presente processo, ordenando que o réu, seja submetido a julgamento, 

para cuja sessão DESIGNO o dia 26 de novembro de 2018, às 13h00min, 

no auditório do Tribunal do Júri desta Comarca. Intime-se o réu.Intimem-se 

o Ministério Público, a ilustre Defesa, assim como as testemunhas 

arroladas para serem ouvidas em Plenário, requisitando-as, caso 

necessário.Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134555 Nr: 3579-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA NEVES RODRIGUES, 

REGINA TORRES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa da denunciada ROSANGELA MARIA NEVES RODRIGUES para, no 

prazo legal, apresentar os Memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228743 Nr: 310-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 
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Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado para, no prazo legal, apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134555 Nr: 3579-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA NEVES RODRIGUES, 

REGINA TORRES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos etc,

Diante da certidão de fl. 180, tendo em vista que a denunciada 

ROSANGELA MARIA NEVES RODRIGUES, mudou de endereço sem 

comunicar este Juízo, DECRETO sua revelia nos termos do artigo 367 do 

CPP, logo, impossível à repetição do ato processual.

 As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à 

defesa para memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença. Saem 

os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134555 Nr: 3579-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA NEVES RODRIGUES, 

REGINA TORRES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos etc,

I – Ante o teor da certidão de fl. 176, redesigno a Audiência de Instrução 

para o dia 17 de julho de 2018, às 14h30min.

 II – Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 172, expedindo-se o 

necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134555 Nr: 3579-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA NEVES RODRIGUES, 

REGINA TORRES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos etc,

Determino que seja expedido ofício ao Setor de Informática desta comarca 

para que providencie a cópia do CD/Rom juntado aos autos, fl. 159.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134555 Nr: 3579-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA NEVES RODRIGUES, 

REGINA TORRES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos etc,

 As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à 

defesa para memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134555 Nr: 3579-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA NEVES RODRIGUES, 

REGINA TORRES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos etc,

Designo audiência para oitiva da testemunha da defesa e interrogatório da 

acusada para o dia 19 de outubro de 2016 às 17h00min.

Saem os presentes intimados.

 Requisite-se novamente o policial Marques.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134555 Nr: 3579-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA NEVES RODRIGUES, 

REGINA TORRES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos etc,

 Designo audiência para oitiva da testemunha da defesa e interrogatório da 

acusada para amanha dia 22 de setembro de 2016 às 17hrs.

Saem os presentes intimados.

 Requisite-se novamente o policial Marques.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134555 Nr: 3579-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA NEVES RODRIGUES, 

REGINA TORRES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos etc;

Diante da certidão de fl. 170, DESIGNO audiência de Interrogatório para o 

dia 20/06/2018 às 14hs30min (CPP, Art. 399).

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do 

ato.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 219995 Nr: 7178-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 7178-09.2017.811.0006 – Id. 219995

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOILSON RIBEIRO DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado: Joilson Ribeiro da Silva Filiação: Januario Mario 

da Silva e Analia Pereira Ribeiro, data de nascimento: 29/10/1990, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), lixador, Endereço: Rua da 

Paz, próximo Ao Mercado, Bairro: Espirito Santo, Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU, acima qualificado, da sentença condenatória 

prolatada em seu desfavor, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, 

desclassificando a conduta descrita como lesão corporal para a 

contravenção de vias de fato e assim CONDENO o denunciado JOILSON 

RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, natural de Cáceres-MT, nascido em 

29/10/1990, filho de Januario Mario da Silva e Amalia Pereira Ribeiro, por 

transgressão aos ditames do art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41, nas 

disposições da Lei n. 11.340/06. A pena prevista para a contravenção 

penal de vias de fato é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03(três) 

meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui 

crime. Atenta ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo 

à dosimetria da pena. Seguindo as orientações do art. 59, do Código Penal, 

verifico que a culpabilidade está bem determinada, uma vez que o réu agiu 

de forma consciente e deliberada, tendo pleno conhecimento da ilicitude de 

sua conduta e discernimento suficiente para agir de forma diversa. 

Levando em conta que a condenação criminal transitada em julgado (fls. 

101/102) será sopesada como circunstância agravante, não podemos 

considerar que o réu é detentor de antecedentes criminais, sob pena de 

incorrermos no ‘bis in idem’ (Súmula n.º 241 do c. STJ). Acerca de sua 

conduta social e personalidade, nada restou demonstrado; Os motivos do 

crime não justificam a ação do réu. As circunstâncias são as normais do 

delito e as consequências na maioria das vezes são graves e expõem a 

vida da vítima e familiares, gerando danos psicológicos. O comportamento 

da vítima em nada influenciou para a prática do delito. Da análise das 

circunstâncias judiciais para a contravenção penal, fixo a pena base em 

15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda etapa do sistema trifásico, 

não denoto a presença de atenuantes, mas verifico a presença da 

agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, eis que se trata de 

réu reincidente (cod. 137460 fl. 101/v, procedimento remetido ao Juízo de 

Cabo de Santo Agostinho-PE) razão pela qual agravo a reprimenda em 1/6 

(um sexto), consoante orientação jurisprudencial no sentido de que 

“(...)Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fração de 

aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, por incidência 

da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código 

Penal, deve ser a usualmente adotada, ressalvada fundamentação 

concreta que justifique outro patamar”(Ap 177588/2016, DES. PAULO DA 

CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2017, Publicado 

no DJE 22/05/2017). Desta forma, agravo a reprimenda em 1/6, 

encontrando-a em 17 (dezessete) dias de prisão simples, o que torno 

definitiva, ante a ausência de outros elementos a serem considerados. 

Iniciará o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos moldes do art. 

33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal e em obediência ao disposto na 

Sumula 269 do c. STJ. Vedada a substituição da pena, ante o teor do art. 

44, I, do CP, e em consonância com a recém editada Súmula 588, do c. STJ 

Custas pelo réu, cuja exigibilidade ficará suspensa nos moldes do art. 12 

da Lei 1.060/50, em face do benefício da gratuidade judiciária que ora lhe 

concedo, por estar assistido pela Defensoria Pública. Após o trânsito em 

julgado, determino que lance o nome no ‘Rol dos Culpados’, proceda às 

comunicações de praxe e expeça-se guia de execução definitiva e então, 

arquive-se. P. R. I. C.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

21 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 218431 Nr: 5900-70.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): lUCINEI BENTO DE ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5900-70.2017.811.0006 – Id. 218431

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LUCINEI BENTO DE ARRUDA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Lucinei Bento de Arruda Silva Filiação: Vitor 

Estevan da Silva e Isabel de Arruda Silva, brasileiro(a), , Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita. INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...)“(...) Consta dos inclusos inquérito policial que no dia 10 

de JULHO de 2016, por volta das 15h, na Rua das Palmeiras, s/n, Bairro 

Massa Barro, nesta cidade de Cáceres-MT, LUCINEI BENTO DE ARRUDA 

SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu 

a integridade física e a saúde de sua enteada Nataly da Silva, 

causando-lhe lesões corporais, conforme laudo de exame de corpo de 

delito (...). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUCINEI 

BENTO DE ARRUDA SILVA, como incurso no artigo 129, § 9º (por três 

vezes), na forma do artigo 71, parágrafo único c.c artigo 147, caput, e 

artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal 

aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado LUCINEI BENTO DE ARRUDA 

SILVA nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 21 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234061 Nr: 3869-43.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FELIPE DO ESPIRITO SANTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3869-43.2018.811.0006 - Id. 234061

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): THIAGO FELIPE DO ESPIRITO SANTO LEITE

INTIMANDO: Denunciado(a): Thiago Felipe do Espirito Santo Leite, Cpf: 

02426759135, Rg: 1955808 SSP MT Filiação: Cleide Aparecida do Espirito 

Santo e Ademar Senabio Leite, data de nascimento: 16/06/1987, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), autonomo, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita. INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...)“ Consta dos inclusos inquérito policial que no dia 07 de 

janeiro de 2018, por volta das 17h20min, na Rua dos Mamoeiros, snº, 

Bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Cáceres-MT, Thiago Felipe do 

Espirito Santo Leite, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, ofendeu a integridade física e a saúde de sua convivente, 

causando-lhe lesões corporais, conforme laudo de exame de corpo de 

delito (...). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Thiago 

Felipe do Espirito Santo Leite, como incurso no artigo 129, § 9º, c.c artigo 

61, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado THIAGO FELIPE DO ESPIRITO 
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SANTO LEITE nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

21 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 222097 Nr: 8575-06.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PATTUZZO MONTIVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8575-06.2017.811.0006 – Id. 222097

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LUIZ ANTONIO PATTUZZO MONTIVERDE

INTIMANDO: Denunciado: LUIZ ANTONIO PATTUZZO MONTIVERDE 

Filiação: Angelo Montiverde e Cleuza Maria Pattuzzo Montiverde, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua José Bonifácio, Bairro: Santa Cruz, Cidade: 

Cáceres-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita. INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos inquérito policial que no dia 22 de 

dezembro de 2016, em via pública, nesta cidade de Cáceres-MT, LUIZ 

ANTONIO PATTUZZO MONTIVERDE, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, através de palavras, a sua ex 

companheira Elaine Cristina Fernandes, de causar-lhe mal injusto e grave. 

(...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUIZ ANTONIO 

PATTUZZO MONTIVERDE, como incurso no artigo 147, caput, c.c artigo 

61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal aplicando-se as disposições 

da Lei 11.340/06. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado LUIZ ANTONIO PATTUZZO 

MONTIVERDE nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

21 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 227349 Nr: 12428-23.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILSON DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado ELENILSON DOS SANTOS 

MARTINS, da imputação a que se sujeitou nesses autos, o que faço com 

fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Decorrido 

o prazo recursal, e feita às anotações, comunicações e baixas de estilo, 

inclusive junto ao Cartório Distribuidor, arquive-se.P.R.I.C. Cáceres, 17 de 

setembro de 2018.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa Juíza de 

Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205223 Nr: 6749-76.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFERSON JOSE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 6749-76.2016.811.0006 – Cód. 205223

Visto.

Ante a renúncia expressa do patrono do recuperando (cf. petição de 

fls.75/76, determino que se intime o recuperando para constituir novo 

advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua condições, o que 

deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor Público atuante 

nessa Vara para que possa assisti-lo em seus interesses.

No mais, retifique-se a guia de execução penal nos termos do acórdão 

acostado aos autos.

Cumpra-se e intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205645 Nr: 7032-02.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA FERNANDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16.162/0-MT

 Autos n° 7032-02.2016.811.0006 – Cód. 205645

Vistos em correição.

Expeça-se a guia de execução penal em desfavor da ré Silvia Fernandes 

Ferreira, devendo ser procedido ao translado das peças obrigatórias.

Proceda o Sr. Gestor ao necessário para vinculação dos valores pagos a 

título de fiança nos autos do PEP, para custear o cumprimento da 

prestação pecuniária e outros.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213583 Nr: 2037-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MENDONÇA CARDOSO, ELIAS DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Autos n° 2037-09.2017.811.0006 – Cód. 213583

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fls. 252, nomeio o d. Defensor Público atuante 

nessa Vara para que possa assistir o acusado Bruno Mendonça Cardoso 

em seus interesses.

À Defensoria Pública, para apresentação de resposta à acusação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 77545 Nr: 4207-66.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENIL RIBEIRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 4207-66.2008.811.0006 – Cód. 77545

Vistos em correição.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 
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art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17/10/2018, às 14h00min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado Joenil Ribeiro Pires para comparecer à audiência 

designada acompanhado do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159711 Nr: 7497-16.2013.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINÉSIO DE LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Sousa Peres da 

Silva - OAB:14395, WALTER FERNANDES FIDELIS - OAB:2.385-B

 Autos n° 7497-16.2013.811.0006 – Cód. 159711

Vistos em correição.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de Sinésio de Lima da 

Silva, o qual foi condenado a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses 

de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em data de 08/11/2017, fora julgada extinta a punibilidade do recuperando 

ante o integral cumprimento da reprimenda (fls. 171).

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos, verifico que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que fora imposta, a qual fora extinta, conforme se 

infere da decisão de fls. 171.

 Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

extinta a pena de multa imposta ao recuperando Sinésio de Lima Silva, 

atento ao que foi decidido no RECURSO ESPECIAL Nº 1.519.777 - SP 

(2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 147893 Nr: 6306-67.2012.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANASSES DOS SANTOS CONEJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Autos n° 6306-67.2012.811.0006 – Cód. 147893

Vistos em correição.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de Manasses dos 

Santos Conejo, o qual foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) 

meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em data de 22/09/2017, fora julgado extinta a punibilidade do recuperando 

ante o integral cumprimento da reprimenda (fls. 323).

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos, verifico que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que fora imposta, a qual fora extinta, conforme se 

infere da decisão de fls. 323.

 Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

extinta a pena de multa imposta ao recuperando Manasses dos Santos 

Conejo, atento ao que foi decidido no RECURSO ESPECIAL Nº 1.519.777 - 

SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 135530 Nr: 4629-36.2011.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOMICIO LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Autos n° 4629-36.2011.811.0006 – Cód. 135530

Vistos em correição.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de Adomicio Lima 

França, o qual foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Em data de 27/09/2017, fora julgado extinta a punibilidade do recuperando 

ante o integral cumprimento da reprimenda (fls. 243).

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos, verifico que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que fora imposta, a qual fora extinta, conforme se 

infere da decisão de fls. 243.

 Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

extinta a pena de multa imposta ao recuperando Adomicio Lima França, 

atento ao que foi decidido no RECURSO ESPECIAL Nº 1.519.777 - SP 

(2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208008 Nr: 8681-02.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE MAGALI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 8681-02.2016.811.0006 – Cód. 208008

Vistos.

Se tempestivo o que deverá ser certificado, recebo o recurso de agravo 

em execução interposto pelo Ministério Público.

Tendo em vista que o recorrente já apresentou suas razões às fls. 

311/322, vista ao recorrido para arrazoar, no prazo de 02 (dois) dias.

Após, venham os autos conclusos para despacho de sustentação ou 

reforma.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215415 Nr: 3322-37.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HUMBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Autos n° 3322-37.2017.811.0006 – Cód. 215415

Vistos.

Aguarde-se o regular cumprimento da reprimenda.

Elabore-se cálculo de pena oportunamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183703 Nr: 4461-92.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES
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 Autos n° 4461-92.2015.811.0006 – Cód. 183703

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que no prazo de cinco dias consecutivos 

manifestem-se em alegações finais através de memoriais. Sendo primeiro 

o Ministério Público e em seguida a Defesa.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 187699 Nr: 6773-41.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILSSEN DE CASTRO 

GABRIEL - OAB:17696/B-MT

 Ex. penal n° 6773-41.2015.811.0006 – Cód. 187699

Vistos em correição.

Trata-se de execução penal onde o reeducando Valdomiro Oliveira Leite, 

qualificado nos autos, encontra-se cumprindo pena restritiva de direitos.

Aportou aos autos, pedido do recuperando através da Defensoria Pública 

pleiteando pela remessa do PEP para comarca de Sapezal/MT, 

apresentando oportunamente documentos (fls. 87/94).

Instada a se manifestar, a i. representante do Ministério Público opinou 

pelo deferimento do pleito defensivo e a consequente remessa do PEP 

para comarca de Sapezal/MT (fls. 95).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando irá residir na comarca de Sapezal/MT, 

entendo que a presente guia de execução penal deve ser encaminhada 

para aquele r. Juízo.

Sendo assim, estando o condenado residindo ou onde passará a residir 

na Sapezal/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

 "Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Sapezal/MT, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159806 Nr: 7588-09.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT, MARICLEI EDUARDO CINTRA BARRETO - 

OAB:10.139-MT

 Autos n° 7588-09.2013.811.0006 – Cód. 159806

Vistos em correição.

Trata-se de execução penal onde o reeducando Leandro dos Santos 

Fortunato, qualificado nos autos, encontra-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

A i. representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 678, 

pleiteando pela remessa do PEP para comarca de Tangará da Serra/MT, 

aduzindo que o recuperando encontra-se custodiado na aludida comarca. 

Oportunamente apresentou espelho da ação em que o recuperando 

encontra-se custodiado (fls. 679/694).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se recolhido na comarca de 

Tangará da Serra/MT, entendo que a presente guia de execução penal 

deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

Sendo assim, estando o condenado preso na comarca de Tangará da 

Serra/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do cumprimento 

de sua pena.

 Nesse sentido:

 "Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Tangará da Serra/MT, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205132 Nr: 6696-95.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEI NERIS TROUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Processo nº 6696-95.2016.811.0006-Código 205132

Vistos em correição.

Intime-se o réu para que dê continuidade ao cumprimento das condições 

fixadas nos autos conforme fl.45,retomando o pagamento dos valores e 

parcelas remanescentes, no prazo de 10 (dez) dias.

No mesmo prazo, deverá justificar os motivos que o levaram a descumprir 

com as condições impostas.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº. 75/2018- DTNO- DF

 O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM.º JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

CONCEDER ao servidor EDGAR CALIXTO DE SOUZA, técnico judiciário, 

matricula 6616, lotado na Diretoria do Fórum nesta Comarca de Diamantino 

– MT, 15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, referente ao quinquênio de 

2012/2017 nos termos da Lei Complementar n ° 04 de 15/10/1990 do 

Estatuto dos Servidores Públicos, a serem usufruídos no período de 

05/12/2018 a 19/12/2018.

Comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino-MT, 24 de setembro de 2018.

José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6161 Nr: 56-80.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Sardinha do Amaral, Marzeu Selau, 

Maria da Glória Day Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Silva Coimbra de 

Abreu Ferreira - OAB:8547/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 203.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 122 de 854



 Cod. Proc.: 9497 Nr: 1803-60.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARDERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliziane Koch - OAB:6167-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 282.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86120 Nr: 1646-33.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lucivalte Almeida de Queiroz, Eliana 

Muriana de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 71.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12149 Nr: 72-58.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Jumar Pinheiro Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 511, a parte exequente assinala que aguarda a 

realização da busca de bens do devedor via Bacejud.

Por outro lado, o Juízo aguarda a parte credora juntar nos autos a planilha 

atualizada do débito, conforme determinação de fl. 506, datada de 

06/1/2017, para possível busca de bns via Bacejud.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

intime-se a parte autora, pessoalmente, por mandado, bem como por edital, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, 

do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11192 Nr: 1169-30.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecira Calciolari Massarolo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 417.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2441 Nr: 527-96.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Lemes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Damin - OAB:4719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624, Tercio Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 331, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39448 Nr: 312-66.2009.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Antonio D'Agostini, Silvana Benvegnu Guedes 

D'Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Bertol - OAB:31.466/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Kelly de Souza Santana (Estagiária ) - OAB:8.884-E

 Vistos etc.

Considerando-se a certidão de fl. 348, após as formalidades legais 

arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88357 Nr: 660-45.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Rovena Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO a revelia do requerido Sr. Vilmar Riediger.Sem 

prejuízo do exposto, intime-se a parte autora para providenciar a citação 

da requerida Srª Rovena Riediger.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.......................................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44925 Nr: 1584-61.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romélio Riediger, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 447.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4059 Nr: 666-77.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Bedin, Leomar Dionísio Pedrini, Clovis 

Morales Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 370.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4018 Nr: 118-86.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Humberto Simm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fl. 272 e fl. 273.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80887 Nr: 35-79.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Francisca Marques Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12560, Marcos Antonio de A Ribeiro. - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Hudson Silva Brito - OAB:15038/GO

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 14:00 horas.

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena de 

preclusão.

Conste a advertência do § 5º, do art. 455 e a informação do art. 463, 

ambos do CPC de 2015. O depoimento prestado em juízo é considerado 

serviço público (art. 463, NCPC).

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111118 Nr: 3224-89.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada., Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Orione Neto - 

OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O, Mayara Maximiano Veneziano - OAB:20537/O

 Vistos etc.

Proceda-se com a citação da parte requerida no endereço fornecido pelos 

seus procuradores (fl. 66).

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 65.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103429 Nr: 3171-45.2015.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pupulin Armazens Gerais Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Francisca Marques Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Antonio A. Ribeiro - 

OAB:12.560, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/A

 Vistos etc.

Aguarde-se a realização de audiência dos autos em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103453 Nr: 20788-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Francisca Marques Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/0, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro 

- OAB:15.445, Marcos Antonio de A Ribeiro. - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se a realização de audiência dos autos em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4171 Nr: 58-21.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olindo Stella, Gelcio Conte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18882/MT, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237/MT, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - 

OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 249.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43604 Nr: 268-13.2010.811.0005

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Eumar Protis, Frederico Tibery Prottis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do ofício de fls. 96/98.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33437 Nr: 1706-79.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Frederico Tibery Prottis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eumar Protis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Tertuliano Rodrigues 

Junior - OAB:12819/MT, Valentina Ponce Devulsky Manrique - 

OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se a manifestação do autor nos autos de cód. 43604.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1628 Nr: 363-34.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eumar Protis, Marilea Tiberi Prottis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se a manifestação do autor nos autos de cód. 43604.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84910 Nr: 135-97.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, 

Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 149.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22438 Nr: 1214-92.2004.811.0005

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eumar Protis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altivani Ramos Lacerda - 

OAB:2304, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se o despacho de fls. 160.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37833 Nr: 2664-31.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Paulo Rogério de Souza Milléo - 

OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 163.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111078 Nr: 3216-15.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilce Leite de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Réury Carolline de Almeida 

e Silva - OAB:12475/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 132.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108079 Nr: 1641-69.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Vignando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:MS 11.640, Marco André Honda Flores - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 118.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4856 Nr: 497-95.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eumar Protis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 171.

Aguarde-se o cumprimento do despacho de fls. 169.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84899 Nr: 125-53.2012.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 
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OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 239.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82351 Nr: 7293-43.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal- Empresa de Mineração Aripuana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT -7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O, Mayara Maximiano Veneziano - OAB:20537/O

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 117.

Sem prejuízo do exposto, proceda-se conforme requerido em petitório de 

fl. 118.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4161 Nr: 569-82.1995.811.0005

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beno Egon Neis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 106.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81772 Nr: 350-10.2011.811.0005

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo Capeleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oryza Brasil Agroindustrial Imp. Exp. Ltda, 

Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Diante da petição de fls. 290/296, intime-se o perito para manifestação no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87822 Nr: 82-82.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalgisa Rodrigues Santos Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 95.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4160 Nr: 204-62.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beno Egon Neis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Paulo Secchi - 

OAB:10.483 -MT, Marcelo Barros Lopes - OAB:9.462/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 316.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94079 Nr: 1893-43.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:18593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9724B

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 224.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2245 Nr: 230-26.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deleydio Valim de Melo Júnior, Devair Valim de 

Melo, Edna Masson de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 319.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3598 Nr: 1807-97.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manrique & Cia Ltda, Ivandir de Souza 

Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85727 Nr: 1207-22.2012.811.0005
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Amorim Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34048 Nr: 2291-34.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte credora acerca do petitório de fl. 275.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2417 Nr: 1043-48.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Correa da Silva, Marzeu Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Sidnei Guedes 

Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97688 Nr: 437-24.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Stoeberl - 

OAB:5792/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 94/101), interposto pela parte 

autora contra a decisão lançada às fls. 91/92, afirmando haver 

contradição na “decisum”.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afastada qualquer rediscussão.

 O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que: “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia.” (Embargos de Declaração 4520/2010, Relator 

De.r Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Cível, J. 26.01.2010).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão lançada às fls. 91/92.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 129645 Nr: 2714-08.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Valverde de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iharabrás S/A; Indústrias Químicas.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Juraci de Souza - 

OAB:24514O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a comprovação de sua miserabilidade.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43587 Nr: 251-74.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim, Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:MT 18.473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:MT 21.442-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença em relação aos 

Honorários Advocatícios e Periciais ajuizada por PÉRSIO OLIVEIRA 

LANDIM e GERSON FANAIA PEREIRA em desfavor do BANCO 

PANAMERICANO, todos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi sentenciado, com o trânsito em julgado. A parte vencida não 

cumpriu o julgado, assim sendo a parte vencedora requereu o 

cumprimento de sentença.

Pelo não cumprimento da obrigação, o credor requereu penhora ‘on line’ 

para satisfazer o débito exequendo, restando frutífera a medida. Em 

petitórios de fl. 350 e fl. 352, a parte devedora concordou com os valores 

penhorados e o levantamento dos valores aos exequentes, requerendo, 

ainda, a extinção do feito, visto satisfeita a obrigação.

 É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que o feito trata-se de ação de execução de 

título judicial e, em virtude do não cumprimento da obrigação, os credores 

requereram penhora ‘on line’, para satisfazer o débito exequendo, 

restando frutíferos os pedidos; no ensejo, requereram o levantamento dos 

valores penhorados.

Verifico, ainda que a parte devedora em petitórios de fl. 350 e fl. 352, 

concordou com os valores penhorados e o levantamento dos valores aos 
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exequentes, assim sendo a extinção do feito é medida que se impõe em 

virtude da obrigação satisfeita.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito e o faço com força do 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor dos credores.

Após, observadas as formalidades legais, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43077 Nr: 76-80.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Vlademir Luiz Formigoni, Maria Lourdes de 

Caires Formigoni, Macleibert Luiz Formigoni., Wellington Vladimir Formigoni.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, Dariel Elias de Souza - 

OAB:OAB/11.945-B, João Batista Araujo Barbosa - OAB:9847/MT, 

JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Mauricio Ferreira Campos 

G. de Paula - OAB:9456, Romeu de Aquino Nunes. - OAB:3.770

 Vistos etc.

Dê cumprimento a r. decisão de fls. 1112/1116.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130001 Nr: 2844-95.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira de Araújo, Sérgio Luiz Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido para a exclusão da restrição de 

circulação sobre o bem litigioso objeto dos embargos, em como a 

manutenção da posse do veículo em favor do embargante.Certifique-se 

nos autos principais, bem como dê ciência ao arrematante.Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 13:00 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência para querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128967 Nr: 2464-72.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson de Almeida Santos, Maria Josina Vaconcelos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 12h:30minutos.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência para querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97153 Nr: 184-36.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pacheco Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casas Uberlandia Importação e Exportação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86690 Nr: 2321-93.2012.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino dos Anjos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casas Uberlandia Importação e Exportação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 141, a parte exequente requer busca de endereço da 
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parte demandada.

Da análise dos autos, verifico que o número do Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas da parte requerida é inválido.

Ante o exposto, intime-se a parte exequente, para juntar aos autos o 

número do CNPJ da parte demandada.

Aportando as informações, venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88358 Nr: 661-30.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Combustiveis Sepotuba Ltda-ME, 

Eriel Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6013 Nr: 422-61.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISSAO AZAKI, REIKO SUZUKI OZAKI, YASUO 

NAKAMURA, YOSHIKO NAKAMURA, HISASHI OZAKI, AMÉLIA TSUTSUI 

OZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 440.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43749 Nr: 414-54.2010.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avila & Avila Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Após as formalidades legais arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88663 Nr: 986-05.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Aparecido Cazzeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florestal S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izabelle Epifanio - OAB:19915/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Avila Amador - 

OAB:24.494 OAB/SC, Vanessa da Rosa Fernandes - OAB:27.334 SC

 Vistos etc.

Intime-se o denunciado a lide para se manifestar acerca da petição de fls. 

298/299, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92336 Nr: 797-90.2014.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Foco Comunicação e Mídias Digitais-ME, Marcos Antonio 

de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liga Mato Grosso de Rodeio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Costa e Silva Castro 

Pinto - OAB:13.961/MT, Francisco Dias de Alencar Neto - 

OAB:14.859/MT, Joice Fialho do Nascimento - OAB:15.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126427 Nr: 1403-79.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Cláudio Viecilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Fertilizantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas 

que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19157 Nr: 1957-39.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Cláudio Viecilli, João Alfredo Viecilli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana Esteves Monteiro ( 

Defensora Pública ) - OAB:100180

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso de cód. 126427.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102851 Nr: 2888-22.2015.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro Giovani de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Financial Services 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, PERSIO OLIVEIRA 

LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gianmarco Costabeber - 

OAB:OAB/RS 55.359, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280

 Vistos etc.

Certifique a Gestora se fora devidamente cadastrado o patrono da parte 

embargada nos autos.

Sendo positiva a resposta, certifique se decorreu o prazo para 

apresentação de impugnação aos embargos.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101485 Nr: 2230-95.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana 

Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 382.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para colacionar aos autos as 

matrículas atualizadas dos imóveis indicados às fls. 382.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117559 Nr: 2136-79.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joas Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 31/33.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112568 Nr: 4007-81.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joas Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se o despacho de fls. 189.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108643 Nr: 1872-96.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Peres Ros, Valdirene Gargaro Peres, 

Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana Krohling de Souza, Fabio Gargaro 

Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Alessandra Moreira 

Pazuch - OAB:13291/MT, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT, Marco 

Antonio de Mello - OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111509 Nr: 3467-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana Krohling de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Alessandra Moreira 

Pazuch - OAB:13291/MT, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT, Marco 

Antonio de Mello - OAB:13188/MT

 Vistos etc.

Diante da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça nos autos de cód. 

108643, especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114669 Nr: 630-68.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Gargaro Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Orione Neto - 

OAB:3.606/MT

 Vistos etc.

Certifique a Gestora se decorreu o prazo para especificação de provas 

pela parte requerida.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112633 Nr: 4036-34.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izairdes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte Exquente, para 

que, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da penhora 

Bacenjud de fls. 69/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5026 Nr: 177-50.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Simões Carvalho Filho, Maria Mirtes de 

Alencar Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, para 

que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias a planilha de calculos do 

valor atualizado da dívida legível, tendo em vista a planilha juntada as fls. 

397/401, estar ilegível.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1498-71.2002.811.0005 CÓDIGO 16617

ESPÉCIE: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público

RÉU(S): Amauri Souza de Sá.

INTIMANDO: RECUPERANDO: AMAURI SOUZA DE SÁ. Filiação: Ari do 

Carmo Souza de Sá e Alaíde Souza de Sá, data de nascimento: 

21/06/1966, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, convivente, Endereço: 

Atualmente Em Lugar Incerto e Não Sabido.FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

DENUNCIADO, acima qualificado, Atualmente em Lugar Incerto e Não 

Sabido, PARA QUE FIQUE CIENTE DA SENTENÇA DE FLS. 116, abaixo 

transcrita.

SENTENÇA DE FLS. 116: Vistos, etc. AMAURI SOUZA DE SÁ, qualificado 

nos autos, foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão, em regime semiaberto. A prescrição depois de transitar em 

julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada na forma do 

artigo 110 do Código Penal. De acordo com o artigo 109, inciso IV, a pena 

privativa de liberdade cominada prescreve em 08 anos. Ocorre, 

entretanto, que entre a data do trânsito em julgado da sentença, 

01/12/2000 e a presente data transcorreu lapso superior a 08 anos, 

ocasionando a prescrição. Posto isso, julgo extinta a AMAURI SOUZA DE 

SÁ, ante a ocorrência da prescrição, o que faço com arrimo no artigo 107, 

inciso IV, do Código Penal. P. R. I. Com o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Expeça-se, se for o caso, o 

respectivo contramandado de prisão. Às providências. Diamantino/MT, 16 

de agosto de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,digitei.

Diamantino - MT, 24 de setembro de 2018.Evanilda M de Almeida Alessio

Gestor(a) Judiciário(a)

  

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 20 DIAS DIAS

AUTOS Nº 2657-58.2016.811.0005 Código 110122

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Héricles Patrik dos Santos

INTIMANDO: DENUNCIADO: HÉRICLES PATRIK DOS SANTOS, Vulgo " 

Chico " ou "Chiquinho", Cpf, 06542909117, Rg: 2814667-0 SSP MT Filiação: 

Eliene Martins dos Santos, data de nascimento: 27/07/1995, brasileiro(a), 

natural de Diamantino-MT, solteiro(a), Endereço: Atualmente Em Lugar 

Incerto e Não Sabido.FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO, acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

SENTENÇA DE FLS. 145/148, transcrita em resumo: Posto isso, julgo 

improcedente a denúncia para absolver Héricles Patrick dos Santos, vulgo 

"Chico" ou "Chiquinho" (brasileiro, solteiro, portador da Carteira de 

Identidade RG n. 2814667- 0 SSP/MT, inscrito no CPF n. 065.429.091-17, 

nascido aos 27.9.1995 em Diamantino/MT, filho de Eliene Martins dos 

Santos, residente e domiciliado na Rua do Estudante, n. 86, Bairro Buriti, 

Diamantino/MT) o que faço com fulcro assente no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal. Transitada esta sentença em julgado oficie-se 

ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação deste Estado, ao 

Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional, bem como a Delegacia 

de Polícia Civil. P. R. I. C. Diamantino/MT, 28 de fevereiro de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito.E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu,digitei.

Diamantino - MT, 27 de agosto de 2018.Evanilda M de Almeida Alessio

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114650 Nr: 619-39.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Garcia dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Assim, considerando que o reeducando preencherá os requisitos 

autorizadores do art. 112 da LEP, na data do dia 22/09/2018, desde já, 

reconheço o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos 

(cumprimento de 1/6 da pena) e DETERMINO a progressão para regime 

semiaberto do reeducando DANIEL GARCIA DOS REIS com efeitos a partir 

do dia 22/09/2018 (sábado), condicionando ao fato de que não venha 

cometer falta grave no interior do estabelecimento prisional. Expeça-se 

Alvará de Soltura, com efeitos a partir do dia 22/09/2018 (sábado), desde 

que não venha cometer falta grave no interior do estabelecimento 

prisional, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar e certificar o endereço 

atualizado do reeducandoIII-DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIADesde já, fixo 

as seguintes medidas para o cumprimento do regime semiaberto: a) 

Comparecer ao Juízo mensalmente para justificar suas atividades;b) 

Recolhimento domiciliar noturno às 18h30mim, podendo sair às 06h00mim 

para trabalhar de segunda a sexta-feira, aos sábados poderá sair as 

06h00mim e retornar até às 12h30min. Devendo permanecer em casa nos 

demais horários; c) Durante o período da condenação, não poderá 

ausentar-se da Comarca por mais de 07 (sete) dias sem prévia 

autorização do Juízo; d) Proibição de frequentar bares, boates e 

congêneres, bem como de ingerir bebidas alcóolicas e consumir drogas; 

e) Não cometer crime. Designo audiência admonitória para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 15h45min. Cientifique o reeducando que o 

descumprimento das condições acima, bem como o não comparecimento à 

audiência designada ocasionará a regressão de regime.Dê-se ciência ao 

Ministério Público e ao advogado constituído.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102363 Nr: 2659-62.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimatra Máquina e Implementos Agrícolas 

Ltda, Sebastião Mendes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUIMATRA MÁQUINA E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 01587806000190 e atualmente em local incerto 

e não sabido SEBASTIÃO MENDES NETO, Cpf: 10891080104, Rg: 

000669326, Filiação: Luis Mendes e Tereza Barbosa de Oliveira, data de 

nascimento: 27/03/1950, brasileiro(a), natural de Ribas do Rio Pardo-MS, 

divorciado(a), comerciante, Telefone 99873740. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código n. 102363Exequente: Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso.Executados: Guimatra Máquina e Implementos Agrícolas 

LTDA e Sebastião Mendes Neto.SENTENÇAVistos, etc.Cuida-se de ação 

de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de GUIMATRA MÁQUINA E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA e SEBASTIÃO MENDES NETO, já qualificados nos 

autos.Com a inicial de fl. 05, vieram os documentos de fls. 06/06-verso.O 

exequente, em petição e documentos de fl. 23, requereu a extinção do 

feito, ante a quitação do débito.Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos.Breve relato. Decido.Compulsando os autos, verifico que o 

executado efetuou a quitação integral do débito.Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA por sentença a presente execução, na forma do artigo 924 , 

inciso II, do Código de Processo Civil.Determino a baixa em eventuais 

penhoras ou bloqueios havidos nos autos.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.Sem custas processuais, ex vi artigo 39 da Lei n. 

6 . 8 3 0 / 1 9 8 0 .  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Diamantino/MT, 21 de maio de 2018. RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elisabete Maria Calciolari 

de Souza, digitei.

Diamantino, 31 de agosto de 2018

Evanilda M. de Almeida Alessio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128039 Nr: 2074-05.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317, Leandro Parma Timidati - OAB:21318

 Autos n. 2074-05.2018.811.0005

Código n. 128039

DESPACHO

Vistos etc.

 Prestei, na data de hoje, por ofício, as informações requisitadas pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Primeira Câmara 

Criminal, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº. 

1009849-69.2018.811.0000, encaminhado através do malote digital.

Aguarde-se em apenso o presente feito até o deslinde da ação penal cód. 

128641.

Às providências.

 Diamantino/MT, 21 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BORGES VIANA (REQUERENTE)

IZABELLE EPIFANIO (ADVOGADO(A))

VALDICE MUFARDINI GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

Correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO(A))

MAIKEL JOSE GALLE ODORISSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

Correspondência Devolvida ID 15466567.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIELLY MAYRA ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida VIVO para responder o 

recurso no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

ERYCKA ELENA LUIZ GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000691-72.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ERYCKA ELENA LUIZ GOMES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sem 

devaneios desnecessários, é bem verdade que para resolver a presente 

questão mister se faz definir se a gravação telefônica apresentada teve 

como interlocutora a autora (id. 15096077), situação esta que passa 

necessariamente pela exigência de perícia, até porque se trata do único 

ponto controvertido sobre o qual basear-se-ão as provas. Inclusive, a 

parte autora requer a realização de prova pericial, consoante impugnação 

acostada no id. 15293160. Portanto, como o caso em apreço exige prova 

pericial, não se encontra inserido na competência do Juizado Especial, 

dedicado a demandas de menor complexidade, a teor do artigo 3º, “caput”, 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 54 do FONAJE. Assim sendo, a extinção 

do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. No mesmo 

sentido a jurisprudência: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - 

Havendo a negativa da autoria da assinatura firmada no documento 

apresentado pela ré, que deu causa à inclusão de seus dados nos anais 

de proteção ao crédito, necessário se faz a produção de prova 

grafotécnica 2 - Refoge à alçada do Juizado Especial Cível a causa 

referente à negativa de assinatura de documentos, haja vista a 

complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova 

pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95). 3 - Recurso 

conhecido e provido. Sentença reformada, para declarar a extinção do 

feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa.” (TJMT. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 132 de 854



RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012”.) 

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 51, inciso II, c/c o art. 3º, "caput”, ambos da Lei n. 

9.099/95. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018. Jéssica 

Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga _________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000324-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000324-82.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MARCOS PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., ACE SEGURADORA S.A. Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

24 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001422-05.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

VALDIVIO FERREIRA VAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OLIOS CIRO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001422-05.2017.8.11.0005. REQUERENTE: VALDIVIO FERREIRA VAZ 

REQUERIDO: OLIOS CIRO DE MATOS Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante desistiu da demanda, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de setembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000688-20.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA TEREZA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Em sua inicial, a parte 

reclamante sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançada pela 

reclamada, tendo proposto a ação em 14/06/2018. Afirma que a inscrição 

indevida referente ao contrato nº 0247671558, no valor de R$ 205,24 lhe 

ocasionou danos morais, de forma que pleiteia declaração de inexistência 

da dívida e a correspondente indenização. Por sua vez, a reclamada, 

alega em resumo, que os valores são devidos e inadimplidos, fato que 

ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no serviço de proteção 

ao crédito. Compulsando os autos, verifico a litispendência em relação à 

ação nº. 1000618-03.2018.811.0005, ajuizada na data de 05/06/2018, 

devido a identidade das partes e objeto, pois também se discute a 

inexistência de débito referente ao contrato nº. 0247671558, no valor de 

R$ 205,24, tendo em vista que aquela ação ainda se encontra em curso, 

razão pela qual se mostra incabível a repetição da igual ação em curso em 

face do mesmo objeto. Assim, sendo a litispendência matéria de ordem 

pública, passível de conhecimento de ofício, conforme artigo 337, §3º, do 

CPC, reconheço de ofício a litispendência nestes autos, vez que o autor 

reproduziu ação anteriormente ajuizada, ainda em curso, sendo as ações 

idênticas, abrangendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, 

impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos da 

fundamentação. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c o art. 3º, 

"caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino, 24 de setembro de 2018. 

Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 24 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVES TITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000591-20.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEANDRO ALVES TITO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O 

feito possibilita o julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, rejeito a preliminar de 

indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a 

declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada 

afastar a presunção da referida declaração demonstrando que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 
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bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Sustenta a parte autora que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente no valor de R$ 

113,41, requerendo a declaração de inexistência do débito e a 

condenação da reclamada em danos morais. Em contrapartida, a parte 

requerida afirma que a dívida é válida, consistente no inadimplemento de 

plano “Claro TV” contratado pela parte autora. Assim, em que pese as 

alegações da autora, infere-se dos documentos juntados pela parte 

reclamada que o autor possuía contrato para prestação de serviços junto 

à reclamada, inclusive, as telas do sistema interno juntadas apontam o uso 

dos serviços da ré , já que aponta diversas ocorrências de atendimentos, 

sendo que foi localizada a fatura inscrita no SPC/SERASA sem a 

respectiva baixa por inadimplência, fato que ensejou o cancelamento do 

contrato de pagamento mensal sob o nome de Claro TV nº. 

021/10638003-9. Além disso, verifica-se que a ré registrou em seu 

sistema interno o CPF e dados pessoais do autor, tal como o nome dos 

genitores do promovente, elementos que afastam a hipótese de fraude. 

Por derradeiro, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que estava 

adimplente junto à ré ou que teria cancelado o Plano em questão, não 

juntando qualquer prova de suas alegações por ocasião da impugnação. 

Ainda, vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela parte 

reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o 

serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não havendo, 

assim, o que se falar em inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial o que 

faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. 

P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de setembro de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001122-43.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RODRIGO PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA., 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de outras 

provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pelas requeridas por dívidas inexistentes, 

pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e danos 

morais. Julgo o mérito. De início verifica-se que a ré Telefônica S.A. não 

apresentou defesa, razão pela reconheço a inexistência de débito em 

relação à esta reclamada. Por outro lado, embora a reclamada Telefônica 

S.A. não tenha apresentado defesa, não é o caso de aplicação dos 

efeitos da revelia em relação aos danos morais, vez que o autor omitiu 

negativações preexistentes em seu nome conforme ora se transcreve: CO 

N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO 

Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------

- NOME: RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA DATA NASCIMENTO: 03/02/1992 

CPF: 041.931.081-98 ------------------------------------------- NADA CONSTA 

SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

JANDES BELMIRO ENT.ORIGEM: CDL - DIAMANTINO / MT DATA 

VENCIMENTO: 10/09/2017 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 1107 

VALOR: 135,00 DATA INCLUSAO: 26/01/2018 * CREDOR: POP ESPORTE 

ENT.ORIGEM: CDL - DIAMANTINO / MT DATA VENCIMENTO: 25/01/2015 

TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 27362 VALOR: 56,00 DATA 

INCLUSAO: 01/06/2015 * CREDOR: POP ESPORTE ENT.ORIGEM: CDL - 

DIAMANTINO / MT DATA VENCIMENTO: 26/12/2014 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 27362 VALOR: 56,00 DATA INCLUSAO: 01/06/2015 

* CREDOR: POP ESPORTE ENT.ORIGEM: CDL - DIAMANTINO / MT DATA 

VENCIMENTO: 24/02/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 

27362 VALOR: 53,90 DATA INCLUSAO: 01/06/2015 ---------------------------

---------------- REGISTRO(S) DE SERASA ----------------------------------------

--- * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 1515 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 10/02/2017 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO/FATURA: 0275610612 VALOR: 

153,12 DATA INCLUSAO: 12/06/2017 ------------------------------------------- 

ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: 

PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 ----------

--------------------------------- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM -----

-------------------------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - DIAMANTINO / MT 

ENDEREÇO: AV. DESEMBARGADOR J.P.F. MENDES ES, S/N BAIRRO: 

JARDIM ELDORADO CIDADE: DIAMANTINO / MT Assim, o pedido de danos 

morais em desfavor da reclamada Telefônica S.A. é improcedente, 

aplicando-se a súmula n. 385, do STJ. Em relação ao pleito em desfavor da 

outra reclamada, Losango S.A., a pretensão do autor é totalmente 

improcedente. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida, conforme extrato do 

anexado aos autos. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou 

a contratação do serviço fato gerador da dívida através da demonstração 

de que o autor contratou empréstimo pessoal para pagamento de forma 

parcelada, sendo que havia parcelas para serem quitadas entre 

04.12.2014 e 04.01.2015, conforme se do contrato anexado no id. 

12697569. No caso dos autos, restou clara a existência da dívida inscrita 

no SPC/SERASA decorrente do inadimplemento da parcela com 

vencimento no mês 01/2015 do empréstimo pessoal realizado pelo autor, 

ressaltando-se que a adesão ao empréstimo foi devidamente assinada 

pelo autor. Logo, considerando a existência de pendências financeiras em 

nome do autor em relação ao banco reclamado que coincidem com os 

dados negativos cadastrados no SCPC/SPC/Serasa, bem assim que o 

promovente não apresentou qualquer prova do adimplemento do débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao credito, de se reconhecer a legalidade 

da anotação de crédito. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a existência e licitude da dívida inscrita no SPC/SERASA e, 

por outro lado, o autor não demonstrou o pagamento de quaisquer dos 

empréstimos efetuados, tornando legítimas as negativações em questão 

nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, não vislumbro 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido de declaração de 

inexistência de débito em face da ré Telefônica S.A. e JULGO 

IMPROCEDENTES o pedido de declaração de inexistência de débito em 

desfavor de Losango S.A. e o pedido de danos morais, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). 
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Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 24 de setembro de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, em 24 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130270 Nr: 2936-16.2014.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESB, JHSB, RCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0, RUBENS SANTOS ALVES - OAB:17568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Retifique-se a capa dos autos, conforme pleiteado às fls.104/verso.

 O pedido de fls.104/106 se trata de execução provisória de alimentos. 

Assim, determino que seja desentranhado, distribuído, registrado e 

autuado em apenso a este feito.

Após, intime-se o executado para que pague o valor executado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e 

pagamento de honorários advocatícios na mesma percentagem, bem como 

de posterior penhora.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória para 

estudo psicossocial de fls.107 e do ofício de fls.109.

Com os documentos, dê-se vista as partes e após ao Ministério Público 

para apresentação de alegações finais, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106094 Nr: 5135-16.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA CRISTIANE PORTELLA FONTES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI DE FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que, às fls. 68, o executado informa 

que cumpriu sua obrigação, conforme acordo proposto às fls.56, 

requerendo, ao final, a extinção do presente feito.

A exequente, às fls.71/72, apresenta os titulares e os dados bancários 

para levantamento da importância depositada, o que é deferido e efetuado 

através do alvará de fls.73.

Tentada a intimação pessoal da exequente, restou inexitosa (fls.96), vez 

que não foi localizado.

Assim, considerando o aparente desinteresse no prosseguimento no feito, 

JULGO EXTINTO o processo, determinando seu arquivamento, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 215303 Nr: 6684-17.2018.811.0037

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASD, IASD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o pedido de desabrigamento, por meio de contatos 

telefônicos deste gabinete, obteve-se a informação de que a comunicação 

do acolhimento de Isabelli foi realizada pelo Conselho Tutelar ao Juízo 

plantonista, o qual remeteu a notícia ao Ministério Público que a recebeu no 

dia 10/09/2018 (documento anexo).

Todavia, constata-se que até apresente data não aportou neste Juízo a 

protocolização da competente Medida de Proteção.

Desse modo, garantindo a economia e a celeridade processual, bem como 

visando atender ao princípio do melhor interesse do menor determino a 

expedição de Guia de Acolhimento nos termos do item 4.1.6.4, da CNGC e 

vista do presente ao Ministério Público para manifestação.

Sem prejuízo, determino, ainda, a realização de estudo psicossocial com 

os interessados (Adilson e Creuza), com a suposta guardiã (genitora) e 

avaliação psicológica da criança Isabelli.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para juntada do relatório dos estudos e 

da avaliação, vez que os documentos deverão estar colacionados ao feito 

até a data da audiência concentrada que designo para o dia 16/10/2018 às 

15h00min, diante do teor do ofício 271/2018-CEJA e da disponibilidade de 

pauta de audiências deste Juízo.

Intimem-se o Coordenador do Lar, a equipe do CREAS, os genitores e a tia 

paterna Creuza para comparecimento.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 127394 Nr: 370-94.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 Cuida-se de cumprimento de sentença em que a exequente alega o 

descumprimento dos termos do acordo extrajudicial homologado por 

sentença, pelo executado.O cumprimento foi exigido no ano de 2014, 

sendo o executado devidamente intimado para o cumprimento da 

obrigação, sob pena de multa diária, por meio de seu advogado 

devidamente constituído nos autos.As partes entabularam novo acordo 

perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (f. 

109/109-v), no entanto, referido acordo se realizou somente em relação 

aos filhos, não abrangendo o versando cumprimento de sentença.A 

exequente noticia às f. 112/113 a inércia do executado que, devidamente 

intimado e decorridos três anos desde a exigência do cumprimento da 

sentença, não cumpriu os termos do acordo, requerendo, portanto, 

medidas coercitivas e constritivas para a satisfação da obrigação.Assim 

sendo, requer a exequente a restrição judicial de um veículo em nome do 

requerido, bem como o bloqueio on line de valores a titulo de satisfação da 

multa por atraso estabelecida.É o relatório. Decido.Conforme acima 

mencionado, verifico que a exequente ajuizou o cumprimento de sentença 

no ano de 2014, não tendo o executado cumprido a obrigação nem 

apresentado impugnação, apesar de devidamente intimado.Observa-se 

que o descumprimento da obrigação pelo executado tem causado sérios 

transtornos à exequente, que teve contra si ajuizada ação de busca e 

apreensão do seu veículo, pelo não pagamento do financiamento pelo 

executado.Assim sendo, DEFIRO o pedido de f. 112/113.Desta forma, 

procedo à penhora on line de valores nas contas bancárias de titularidade 

do executado.Por conseguinte, deixo de realizar a restrição judicial junto 

ao veículo apontado pela exequente, uma vez que o mesmo já se encontra 
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gravado, conforme consulta realizada junto ao RENAJUD.Em sendo 

positiva a penhora on line, intimem-se as partes para que se manifestem, 

no prazo legal.Em sendo negativa a diligência, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Lidiane de 

Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000941-09.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de Outubro de 2018, sexta-feira - às 13horas, por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 21 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006348-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. R. (ADVOGADO(A))

E. B. E. S. M. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. F. (RÉU)

T. E. M. M. F. (RÉU)

F. H. S. (RÉU)

 

Processo nº 1006348-93.2018.8.11.0037 Ação de Reintegração de Posse 

Requerente: Ethiene Brandão e Silva Mendonça de Lima Requeridos: 

Milson Antônio Fuzeti e Outros Vistos etc. Não há nos autos elementos 

probatórios suficientes para a concessão, de plano, da tutela provisória 

de urgência, eis que não restou demonstrado o inadimplemento contratual 

pela parte requerida. Destarte, valendo-me do permissivo legal previsto no 

§2º do artigo 300 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

justificação prévia, a ser realizada em segredo de justiça, para a data de 

26 de setembro de 2018, às 17h15min. Intime-se a parte autora, por 

intermédio do respectivo causídico, inclusive para trazer suas 

testemunhas, independentemente de intimação. Por fim, à analise do 

pedido de concessão da gratuidade será apreciado após a audiência 

designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência. Primavera 

do Leste (MT), 19 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000937-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA GIRARDI RIVA (AUTOR(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

SEVERINO ROMANO RIVA (AUTOR(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

LEONDINA MORO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000937-69.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SEVERINO ROMANO RIVA, 

DILVA GIRARDI RIVA RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos etc. Frustrada a tentativa de composição, 

intime-se a parte requerida para especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o 

prazo, conclusos para julgamento e análise do pedido liminar, conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 11 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000937-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA GIRARDI RIVA (AUTOR(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

SEVERINO ROMANO RIVA (AUTOR(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

LEONDINA MORO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000937-69.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SEVERINO ROMANO RIVA, 

DILVA GIRARDI RIVA RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos etc. Frustrada a tentativa de composição, 

intime-se a parte requerida para especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o 

prazo, conclusos para julgamento e análise do pedido liminar, conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 11 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006542-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SUZI SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON POLETTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006542-93.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CARLA SUZI SILVA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: GILSON POLETTO Vistos em correição. O 

adimplemento de obrigação de fazer assumida em acordo objeto de 

homologação judicial deve ser perseguido por meio do procedimento de 

cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 536 e ss do Código de 

Processo Civil, com pedido inicial de intimação da parte executada para 

cumprimento da obrigação assumida. Outrossim, tratando-se de matéria 

afeta ao Direito de Família (relação de união estável), a competência 

funcional para julgamento é do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera 

do Leste (MT), a teor do disposto na Resolução n.º 005/2014/TP. Destarte, 

declino da competência e determino a remessa dos autos eletrônicos ao 

Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), materialmente 

competente para processo e julgamento da ação. Procedam-se às baixas 

e anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de 

setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005654-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARILSA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005654-27.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARILSA APARECIDA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intimo a parte requerente para 

manifestar seu interesse na realização da audiência de conciliação, tendo 

em vista a manifestação retro (f. 110) da parte requerida nesse sentido. 

Prazo: 10 dias. Primavera do Leste - MT, 24 de setembro de 2018. Ésio 

Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167657 Nr: 4011-22.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE MACIEL DE CARVALHO ALVES & CIA 

LTDA - ME, ADRIANO ROBERTO ALVES, KARYNE MACIEL DE CARVALHO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 

16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 Processo nº 4011-22.2016.811.0037 (Código 167657)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Karyne Maciel de Carvalho Alves & Cia Ltda ME e Outros

Vistos em correição permanente.

A suspeição é do juiz (pessoa física) e não da Vara. Portanto, a 

declaração de suspeição não desloca a competência, permanecendo os 

autos no Juízo da 2ª Vara, com remessa ao substituto legal.

Declaro-me suspeita por motivo de foro íntimo, nos moldes do artigo 145, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Determino a conclusão dos autos ao substituto legal.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3246 Nr: 1480-56.1999.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS, NILZA MARIA 

MACHADO DE MORAES, MÁRIO CESAR CREMA, ZITA GAFFURI CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1480-56.1999.811.0037 (Código 3246)

Ação Cautelar de Arresto

Requerente: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tilias Ltda.

Requeridos: Nilson Cardoso de Moraes e Outros

Vistos etc.

Autorizo carga dos autos pelo prazo legal.

Em seguida, certificado o trânsito em julgado e inexistindo pleito executório 

(verba de sucumbência), arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 46371 Nr: 1907-72.2007.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO JOSE GIARETTA - 

OAB:18358, CARLOS NATAL GIARETTA - OAB:MT 5899-A, PAULO 

JOSÉ GIARETTA - OAB:16.965/PR

 Processo nº 1907-72.2007.811.0037 (Código 46371)

Embargos à Execução

Embargante: Mário Cesar Crema

Embargado: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tilias Ltda.

Vistos etc.

Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pleito executório (verba de 

sucumbência), arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170075 Nr: 5272-22.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Francisca 

Paulino, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil e setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária 

(INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, 

art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do STJ (REsp 

1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR).JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional.Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 21 de 

setembro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164009 Nr: 2223-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO AMILCAR NEDEL - 

OAB:MT 3483

 Processo nº 2223-70.2016.811.0037 (Código 164009)

Cumprimento de Sentença / Honorários de Sucumbência

Exequente: Homero Amílcar Nedel

Executado: Getúlio Gonçalves Viana

Vistos etc.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem 

de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis 
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de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112508 Nr: 2860-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOÃO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº 2860-60.2012.811.0037 (112508)

Ação de Reintegração de Posse

 Requerente: D. F. Incorporadora e Imobiliária Ltda.

 Requerido: Francisco João Alves

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por D.F. 

Incorporadora e Imobiliária Ltda, em face de Francisco João Alves, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.113).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161209 Nr: 918-51.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 31 de outubro de 2018, às 15h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 21 de setembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105863 Nr: 4902-19.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS D'ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, MARIO LORIVAL DE OLIVEIRA GARCIA - 

OAB:97432/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Processo nº 4902-19.2011.811.0037 (Código nº 105863)

Ação Declaratória de Inexistência de Condomínios de Veículos e de 

Proprietários

Requerente: Luiz Carlos D’ Ângelo

 Requerido: José Roberto Patrício

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, por intermédio dos patronos cadastrados via DJE, 

para depositarem o valor dos honorários periciais em Juízo, na proporção 

individual de 50% (cinquenta por cento), nos moldes do artigo 95, caput, 

do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão 

probatória.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se com urgência (CNJ - META 2).

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156559 Nr: 7437-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADEMAR MIGUEL RAUBER, LAURI NICODEMUS RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:MT 

11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 Processo de nº 7437-76.2015.811.0037 (Código nº 156559)Embargos de 

TerceiroEmbargante: Ademar Miguel Rauber Embargante: Lauri Nicodemus 

Rauber Embargado: José Geraldo DuarteVistos em correição 

permanente.Intime-se o mandatário legal da parte embargada para 

subscrever a petição apócrifa.Nos termos do artigo 679 do Código de 

Processo Civil, os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 

(quinze) dias, findo o qual se seguirá o procedimento comum.Nesse 

passo, o procedimento comum desenvolve-se, como primeiro ato, com a 

designação da sessão de conciliação ou de mediação, conforme artigo 

334 do Código de Processo Civil.A par da obrigatoriedade da realização da 

sessão de medicação/conciliação, o artigo 139, V, do Código de Processo 

Civil, dispõe que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais.Destarte, havendo interesse expresso na 

composição (fls.156), remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias.Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo 

Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual.No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 
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com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).Eventualmente frustrada a 

tentativa de conciliação, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162622 Nr: 1506-58.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÓI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIAN, Luiz Carlos Ruaro, Luiz 

Gonzaga Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ÁLVARO DA CUNHA NETO - OAB:OAB/MT 12069, EDENIR RIGHI - 

OAB:OAB/MT 8484, MARIA CECÍLIA PRANDINE MOLEIRO - OAB:16711, 

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, 

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - OAB:OAB/MT 15.893-B, ROBERTO 

CÉSAR DA SILVA - OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO ANTONIO FREIRE 

NETO - OAB:MT 14073

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 21 de novembro de 2018, às 12h30min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 21 de setembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165716 Nr: 3007-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO 

LTDA - UNICRED MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO BENEVENUTO 

KROMBERG - OAB:20439/O, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:MT/13965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 Processo nº 3007-47.2016.811.0037 (Código 165716)

Embargos de Terceiro

Embargante: Geraldo Mota da Silva

 Embargado: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da 

Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda. – Unicred MT

Vistos etc.

Ouça-se a parte contrária sobre os documentos juntados pela parte 

autora (fls.82v/86), em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º c/c art.318, 

parágrafo único).

Expirado o prazo, conclusos para julgamento dos embargos de terceiro.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59901 Nr: 7353-22.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERIO GOMES DA SILVA, ODETE MEDRADO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT, GLAUCO DE GÓES GUITTI 

- OAB:MT/10.320-B, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:OAB/MT 9255, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 7353-22.2008.811.0037 (Código nº 59901)

Ação de Cobrança

 Requerente: Esmerio Gomes da Silva e Outro

Requerido: Banco Itaú S/A

Vistos etc.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre o pedido de suspensão 

processual (fls.128/129), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52702 Nr: 495-72.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS SCHROETER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELES & SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 495-72.2008.811.0037 (Código 52702)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Irmãos Schroeter Ltda

Executado: Leles & Silva Ltda – ME

Vistos etc.

Certifique-se quanto ao motivo do desentranhamento das laudas 

processuais identificadas pelos numerais 45/94, com regularização 

imediata da anomalia.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67953 Nr: 304-56.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIIL RIJKOFF, ANNA MAKAROFF, Vasily 

Rijkoff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B, Jober Seidenfus - OAB:11454-A/MT

 Processo nº 304-56.2010.811.0037 (Código nº 67953)

Ação de Execução Hipotecária

Exequente: Banco Rabobank International Brasil S/A

 Executados: Danil Rijkoff e Outras
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Vistos em correição permanente.

Datando o laudo de avaliação de mais de três anos e havendo 

requerimento da parte exequente (fls.296/299), determino nova avaliação, 

ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, 

devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas 

características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens 

(CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Expirado prazo, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6729 Nr: 1977-70.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS, NILZA MARIA 

MACHADO DE MORAES, MÁRIO CESAR CREMA, ZITA GAFFURI CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO JOSE GIARETTA - 

OAB:18358, CARLOS NATAL GIARETTA - OAB:MT 5899-A, PAULO 

JOSÉ GIARETTA - OAB:16.965/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 Processo nº 1977-70.1999.811.0037 (Código 6729)

Ação de Execução

Exequente: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tilias Ltda

Executados: Mário Cesar Crema e Outros

Vistos etc.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem 

de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis 

de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137301 Nr: 8523-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, LUIZ CARLOS 

SOAVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR/ 14352

 Processo nº 8523-19.2014.811.0037 (Código nº 137301)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de 

Mato Grosso

Executado: Rogério do Carmo Cabral

Vistos em correição permanente.

Em observância ao princípio do contraditório substancial (ciência e 

participação), intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o 

requerimento de levantamento da restrição incidente sobre o veículo 

indicado à penhora, conforme pretensão do credor fiduciário (fls.168), em 

15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115784 Nr: 6357-82.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6357-82.2012.811.0037 (Código nº 115784)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco Bradesco S/A

 Executada: Flávia de Medeiros

Vistos etc.

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63825 Nr: 3648-79.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ C. NUNES DA MATA - ME, JOSÉ 

CARLOS NUNES DA MATA, LUCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA 

EUNICE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:MT 3533-A

 Processo nº 3648-79.2009.811.0037 (Código nº 63825)

Cumprimento de Sentença

Exequente: José Luiz da Silva

Executados: José C. Nunes Mata – ME e Outros

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.340).

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome dos 

executados, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Autorizo, outrossim, a pesquisa de busca de imóveis no sistema ANOREG 

(fls.345/346), acaso já disponível.

Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens 

do executado passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias.

Inexistindo indicação de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 42471 Nr: 4955-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rogério Zasso, JOSÉ LUIZ ZASSO, VILMAR 

MARTIGNAGO, LUIZ VICENTE SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRE FRIZÃO - 

OAB:8.340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000, MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado MARÇAL YUKIO NAKATA OAB/8745-B 

para devolver os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 25136 Nr: 1595-38.2003.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA KULUENE S/C LTDA, ANIBAL 

ANTONIO BIANCHINI, DALIER GALO, Espólio de VITOR LOPES GAUTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CERRI BUDOIA - 

OAB:10.960-B, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492, GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - OAB:3.966/MT, 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, JOSÉ 

ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 3103-A, LEOMIR LIDIO LUVIZON - 

OAB:OAB/PR 8.664, ZAID ARBID - OAB:1822A

 Processo nº 1595-38.2003.811.0037 (Código 25136)

Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos

Requerente: Taufick Miguel Chedick

Requeridos: Agropecuária Kuluene S/C LTDA. e Outros

 Vistos em correição permanente.

O cumprimento da sentença está sendo manejado em processos 

autônomos, com conversão em definitivo em face do trânsito em julgado 

do título executivo judicial, motivo pelo qual não há pertinência na 

suspensão do curso processual desta ação, já que não há qualquer 

procedimento nela iniciado.

De fato, a reintegração de posse pretendida está sendo vindicada 

(executada) nos autos nº 7576-62.2014.811.0037 (136018), devendo 

neles ser formulado o pedido de suspensão acaso pertinente.

Destarte, considerando o trânsito em julgado e a existência de processos 

autônomos para o cumprimento da sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7925 Nr: 62-59.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEAS FERDINANDO FRANCISCO BELLO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA LIANE MECCA - 

OAB:4.592-A, LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645, Marlon César Silva 

Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA LIANE MECCA - 

OAB:4.592-A, JULIO CESAR FANAIA BELLO - OAB:6522/MS

 Processo nº 62-59.1994.811.0037 (Código 7925)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Mário César Crema

Executado: Enéias Ferdinando Francisco Bello Júnior

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143958 Nr: 1604-77.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CESAR MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI LUIZ BAGGIO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA TEIXEIRA - 

OAB:RS 82723-A

 Processo nº 1604-77.2015.811.0037 (Código 143958)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Caio Cesar Manoel

Executado: Mauri Luiz Baggio e Cia LTDA

Vistos etc.

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71606 Nr: 3921-24.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIIL RIJKOFF, ANNA MAKAROFF, Vasily Rijkoff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHÃES FERRARI 

- OAB:MT 13985-B, Jober Seidenfus - OAB:11454-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e 

delibero pelo regular prosseguimento da ação executiva.Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da 

ação de execução correlata.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 

21 de setembro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2623 Nr: 1230-23.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRICA SERPAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A. DE VITTO JUNIOR - 

OAB:4838-A/MT, JOEL BECKER - OAB:14071, THAMIS VIZZOTTO - 

OAB:9.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Processo nº 1230-23.1999.811.0037 (Código 2623)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Elétrica Serpal Ltda.

Executado: Antenor Santos Alves Junior

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para proceder a baixa da anotação nominal 

restritiva relativa ao título de crédito excluído, conforme sentença 

prolatada nos embargos à execução, em 15 (quinze) dias, advertida de 

que se não cumprir com exatidão a decisão jurisdicional, ou criar 

embaraços à sua efetivação, sua conduta será punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das 

sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável 

multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade 

da conduta.

Outrossim, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160337 Nr: 559-04.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Joaquim Gomes 

da Silva, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta em face de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$7.087,50 (sete mil 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do 

STJ, bem como ao reembolso das despesas médicas hospitalares 

comprovadas na importância R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

acrescidos de correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento 

dos serviços hospitalares e juros moratórios legais (CC, art.406), a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJJULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, sobretudo em face da 

baixa complexidade da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171906 Nr: 6161-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILEDA LUCIA BERGONZI DI DOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 Processo nº 6161-73.2016.811.0037 (Código 171906)

Liquidação de Sentença

Liquidante: Ileda Lucia Bergonzi Di Domenico

Requeridos: Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto Costa, Carlos 

Nataniel Wanzeler e James Matthew Merrill

Vistos etc.

Intime-se a parte liquidante para retificar o memorial descritivo, apontando 

os valores a serem deduzidos na forma estabelecida pela sentença 

exequenda (itens B.4; B.5), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 2632-90.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2632-90.2009.811.0014 (Código 62913)

Ação Monitória convertida em Execução

Exequente: Arysta Lifescinces do Brasil Indústria Química e Agropecuária 

Ltda

Executado: Marcelo Lopes da Silva

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105933 Nr: 13248-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ BORGES SILVESTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNI ADOLFO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:MT/14126, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 Processo nº 13248-95.2010.811.0003 (Código 105933)

Ação Monitória

 Requerente: Edson Luiz Borges Silvestrim

Requerido: Werni Adolfo Dreyer

 Vistos etc.

 Julgo prejudicada a audiência, eis que as testemunhas arroladas residem 

em outra jurisdição.

Intime-se a parte requerida para comprovar a distribuição das cartas 

precatórias expedidas para a oitiva de testemunhas (fls.86/87), em 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão probatória.

Indefiro, por fim, o requerimento de oitiva da testemunha Valdeci Alves 

Borges ante a preclusão consumativa e temporal atinente à apresentação 

do rol de testemunhas.
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Expirado o prazo sem providência da parte interessada, imediata 

conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114068 Nr: 4544-20.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSARTORI COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS CAMPO VERDE LTDA, GLEYSON JOSÉ 

FERREIRA, ADILMAR SARTORI, NEY LUCAS DE LIMA, IEDA BISINOTO DE 

LIMA, RITA DE CASSIA ESPERANÇA FERREIRA, MÁRCIA DO PRADO 

SARTORI, ALTAIR SARTORI, INÊS BERNARDETE GASPARIN SARTORI, 

LIRGE MARIA SARTORI THEOTÔNIO, ADILAR SARTORI, ROSELI VALIATI 

SARTORI, WELLINGTON SANCHES THEOTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4544-20.2012.811.0037 (Código nº 114068) Ação de 

Execução de Quantia Certa por Título Executivo Extrajudicial Exequente: 

Bio Soja Indústrias Químicas e Biológicas LTDA Executados: Agrosartori 

Comércio e Representações Agrícolas Campo Verde LTDA. e Outros

Vistos em correição permanente.

Determino a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74205 Nr: 6524-70.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONÇALVES NAVES, MÁRIO 

GARCIA NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRÉ-MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, LOURIVAL 

RIBEIRO FILHO - OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 Processo nº 6524-70.2010.811.0037 (Código nº 74205)

Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas, Danos e Multa e Indenizatória 

por Danos Morais.

 Requerentes: Maria Aparecida Gonçalves Naves e Outro

Requerido: Montreal Indústria e Comércio de Pré-moldados Ltda

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas, Danos e Multa e 

Indenizatória por Danos Morais, proposta por Maria Aparecida Gonçalves 

Naves e Mário Garcia Naves em face de Montreal Indústria e Comércio de 

Pré-moldados Ltda, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

O processo está paralisado, há mais de 1 (um) ano, por inércia da parte 

autora.

Regularmente intimada, nos moldes do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil, a parte autora quedou-se inerte, consoante certidão 

inclusa (fls.267).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Há que se registrar, por oportuno, que a extinção processual decorre da 

paralisação da causa por mais de 1 (um) ano, nos moldes do inciso II do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, restando inaplicável, por 

conseguinte, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao 

abandono da causa (CPC, art.485, III).

Tendo em vista a desídia processual da parte exequente, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, II, 

do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166018 Nr: 3182-41.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA, 

JOAO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, JOAO BATISTA DE CASTRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 Processo nº 3182-41.2016.811.0037 (Código 166018)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Triunfante Matogrossense de Alimentos Ltda.

Executado: Supermercado Santo Antônio Ltda

Vistos etc.

Nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, a procuração geral 

para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela 

parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto 

receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, 

transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, 

receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Apesar de regularmente intimado, o mandatário legal da parte exequente 

apresentou procuração com diversos poderes especiais, exceto o de 

desistir.

Destarte, intime-se o causídico da parte exequente, pela derradeira vez, 

para apresentar o instrumento de mandato com a outorga específica do 

poder especial para desistir, nos moldes do artigo 105 do Código de 

Processo Civil, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118397 Nr: 749-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS NUNES DA CRUZ, VALDUCIRLENE 

DIVINA DIAS, D. DIAS & CRUZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 749-69.2013.811.0037 (Código 118397)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Sidney Veloso

Executado: Elias Nunes da Cruz

Executada: Valdurcilene Divina Dias

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar o atual endereço da pessoa 

jurídica, em 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar o prosseguimento do 

incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Expirado o prazo, imediata conclusão.
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Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123525 Nr: 6082-02.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELAINE SALETE VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6082-02.2013.811.0037 (Código 123525)

Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Danos Morais

Requerente: Suzelaine Salete Vendruscolo

Requerido: Ympactus Comercial LTDA. – ME

 Vistos etc.

Em razão da decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus 

Comercial S/A, acolho a integralização do litisconsórcio passivo 

necessário.

 Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu advogado ou 

da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para apresentar 

contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar documentos 

relativos à negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a 

exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data no momento 

do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, mediante extrato de 

movimentação de conta bancária ou do sistema da empresa demandada, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes 

do artigo 400 do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160850 Nr: 9597-45.2013.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EGIDIO SEABRA SUCCAR, SANDRA MARA 

BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS 

PRODUTORES RURAIS DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EGÍDIO SEABRA SUCCAR 

- OAB:SP/ 109.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO JOSÉ ZECCHIN DE 

MORAIS - OAB:OAB SP 166432

 Processo nº 9597-45.2013.811.0037 (Código 160850)

Execução / Honorários Advocatícios

Exequente: Paulo Egidio Seabra Succar e Outros

Executada: Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de 

Rondonópolis

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão derradeira (fls.38).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149917 Nr: 4354-52.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R D OFICINA MECANICA LTDA, ANDRÉ 

VIEIRA FREITAS, ROSANGELA VARGAS TETERYCZ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 

16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT, LUIS ANTONIO ORLANDI - OAB:RS/ 

071807

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 21204 Nr: 2523-23.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO MAIA DE AGUIAR - 

OAB:4894/PI, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Certifico que nesta data os Advogados Joicylene Rufina Silva Guimarães 

OAB 15873/B e Marlon César Silva Moraes OAB 5629/MT ficam 

INTIMADOS de que os autos encontram-se desarquivados, devendo 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4261 Nr: 90-22.1997.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ALVES FERREIRA, EDI ZANCHETA 

SIMAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVAM MOREIRA DA SILVA, MARIO 

DONIZETE ANTUNES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NIVALDO MACIEL DE SOUZA - OAB:99295/SP, 

ODEISMAR DE BRITO - OAB:93360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID DE HOLLEBEN - 

OAB:2.951/MT

 Processo nº 90-22.1997.811.0037 (Código 4261)

Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico

Requerentes: José Carlos Alves Ferreira e Edi Zancheta Simal Ferreira

Requeridos: Adivam Moreira da Silva e Mário Donizete Antunes de Macedo

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista a declinação do defensor dativo (fls.364), nomeio a 

Defensoria Pública para o encargo de curadora especial, na forma da lei.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (fls.321).

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65122 Nr: 4942-69.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOPERIA E PIZZARIA BARBARELLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT. 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 
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apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5956 Nr: 4-32.1989.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO DONIZETE ANTUNES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NIVALDO MACIEL DE SOUZA - OAB:99295/SP, 

ODEISMAR DE BRITO - OAB:93360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID DE HOLLEBEN - 

OAB:2.951/MT, HOMERO AMILCAR NEDEL - OAB:MT 3483

 Processo nº 4-32.1989.811.0037 (Código 5956)

Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico

Requerentes: José Carlos Alves Ferreira e Edi Zancheta Simal Ferreira

Requerido: Mário Donizete Antunes de Macedo

Vistos em correição permanente.

Aguarde-se a conclusão da prova pericial nos autos da ação conexa para 

julgamento conjunto, nos moldes do artigo 55, §1º, do Código de Processo 

Civil.

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115629 Nr: 6186-28.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENISIS FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Certifico que nesta data fica a parte exequente INTIMADA para 

comparecer em cartório e retirar a carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61872 Nr: 1652-46.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que nesta data fica a parte exequente INTIMADA para 

comparecer em cartório e retirar a carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116005 Nr: 6616-77.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HENRIQUE FRANCO, IRIA ODERDENGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIA ODERDENGE, ELIETE BERALDO DE PIERI, 

MARIA HENRIQUE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990, 

EDUARDO MORAES RODRIGUES - OAB:15929/mt, MARCO AURELIO 

HEPP RODRIGUES - OAB:19758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

EDUARDO MORAES RODRIGUES - OAB:15929/mt, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Processo nº 6616-77.2012.811.0037 (Código 116005)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Maria Henrique Franco

Executadas: Iria Oderdenge e Eliete Beraldo de Pieri

Vistos em correição permanente.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 c/c artigo 318, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para 

manifestar-se sobre a arguição de inadequação da defesa executiva às 

hipóteses normativas de admissibilidade da impugnação ao cumprimento 

de sentença, conforme disposição do artigo 525, §1º, do Código de 

Processo Civil, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144548 Nr: 1839-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVADIR DE PIERI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HENRIQUE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990

 Processo nº 1839-44.2015.811.0037 (Código 144548)

Embargos de Terceiro

Embargante: Divadir de Pieri Júnior

Embargada: Maria Henrique Franco

Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 679 do Código de Processo Civil, os embargos 

poderão ser contestados no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual se 

seguirá o procedimento comum.

Destarte, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, bem como para 

manifestarem interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a 

hipótese, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006326-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

RITA EDUVIRGENS DE SOUSA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006326-35.2018.8.11.0037. AUTOR(A): RITA EDUVIRGENS DE SOUSA 

NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por RITA 

EDUVIRGENS DE SOUSA NASCIMENTO em face de PORTO SEGURO CIA. 

DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 
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modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006347-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JERUSA GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006347-11.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JERUSA GOMES DOS SANTOS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por JERUSA GOMES DOS 

SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos 

autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006350-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIDES GOMES NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006350-63.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIDES GOMES NETO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ANTONIDES GOMES 

NETO em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos 

autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006409-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006409-51.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCAS SOARES DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por LUCAS SOARES DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos 

autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência 

de tentativa de conciliação, cumpre esclarecer que nos mutirões do 

DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, 

o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento 

não há informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, 

impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que 

eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006411-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE VALDO GOMES RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006411-21.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE VALDO GOMES RIBEIRO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por JOSE VALDO GOMES 

RIBEIRO em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos 

autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 
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que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência 

de tentativa de conciliação, cumpre esclarecer que nos mutirões do 

DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, 

o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento 

não há informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, 

impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que 

eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006420-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ASSIS MARTINS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006420-80.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO DE ASSIS MARTINS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ANTONIO DE ASSIS 

MARTINS em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados 

nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência 

de tentativa de conciliação, cumpre esclarecer que nos mutirões do 

DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, 

o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento 

não há informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, 

impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que 

eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006422-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANA CARLA DE SOUSA LINO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006422-50.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANA CARLA DE SOUSA LINO 

RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ANA 

CARLA DE SOUZA LINO RODRIGUES em face de PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo 

que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo 

que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Em que pese à parte autora 

tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de conciliação, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005854-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005854-34.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizado por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A contra JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE, ambos 

qualificados. Recebida a inicial, deferiu-se o pedido liminar, determinando a 

busca e apreensão do bem (ID 15088950). O veículo foi apreendido, 

conforme documentos de (IDs 15436617/15436619). Nos documentos de 

IDs 15420210, 15420229, 15420222 e 15420220, o requerido junta aos 

autos comprovantes de pagamento do débito e requer a restituição do 

veículo. Ainda, pugna pelo deferimento da justiça gratuita. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que o requerido 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerida 

para juntar aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência 

financeira alegada, no prazo de 10 (dez) dias. Verifica-se que, conforme 

as guias de depósito judicial apresentadas (ID 15420229), o requerido 

efetuou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Conforme 

redação atribuída pela Lei nº 10.931/2004 ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, o devedor poderá pagar, em 05 (cinco) dias, a integralidade da 

dívida pendente, devendo incluir-se tanto as prestações vencidas quanto 

aquelas que se venceram antecipadamente. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA 

MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE DE 

QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. - Para haver a purga da 

mora, é necessário que a parte interessada deposite o valor integral do 

débito e não somente as parcelas vencidas. - O § 1º, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, recentemente alterado pela Lei 13.043, de 14 de 

novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, compreende 

as prestações vencidas e as vincendas, com os acréscimos contratuais, 

custas e os honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do 

pagamento apenas das vencidas. (TJ-MG - AI: 10000160065850001 MG, 

Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/05/0016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2016). Ante o 

exposto, considerando o depósito judicial realizado pelo requerido, o que 

demonstra sua boa fé em adimplir o débito, defiro o pedido e determino a 

restituição do veículo apreendido. Intime-se o requerente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cincos) dias. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Com urgência. Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001513-62.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGUES DE FRANCA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência cotada pela Oficiala de Justiça no 

valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), uma vez que a guia paga 

refere-se a custas, em relação ass custas que foram recolhidas 

indevidamente, esclareço que o pedido de restituição deverá ser requerido 

à Diretoria do Fórum, nos termos da Instrução Normativa SCA 02/2011, 

versão 03.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006139-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA KARINY DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

CRISTIANO TERRENGUI (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006139-27.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HERICA KARINY DA SILVA 

NEVES REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Intime-se a parte 

requerente, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e 

outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria 

gratuita (artigo 99 § 2o do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o 

necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas 

da Lei. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006154-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TIAGO CAOVILLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ALENCAR CHIMELLO (RÉU)

JAIR DOMINGOS OLIVEIRA CHIMELLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006154-93.2018.8.11.0037. AUTOR(A): TIAGO CAOVILLA RÉU: JAIR 

DOMINGOS OLIVEIRA CHIMELLO, RAUL ALENCAR CHIMELLO Vistos. 

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

holerite, carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do 

pedido de assistência judiciaria gratuita (artigo 99, § 2o, do Código de 

Processo Civil). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso 

para análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 17 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006168-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR VENSKE VERARDI (AUTOR(A))

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CRISTINA GOMES DAVID (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006168-77.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IVANIR VENSKE VERARDI RÉU: 

MARTA CRISTINA GOMES DAVID Vistos. Intime-se a parte requerente, por 

meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e outros), 

sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita 

(artigo 99 § 2o do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006198-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006198-15.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM Vistos. O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do Código de Processo Civil). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006271-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PRIMAVERA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CAROLINE FERREIRA NILSON (EXECUTADO)

ARNILDO NILSON (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006413-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA FERNANDES SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006413-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: VANUZA FERNANDES SALES Vistos. 
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Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das custas 

processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006466-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HARYANE SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006466-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: HARYANE SILVA SOARES Vistos. Analisando os autos, 

verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, verifico que o requerente atribuiu o valor da causa em R$ 

39.379,68 (trinta e nove mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e 

oito centavos), sendo que nas ações fundadas em contratos de alienação 

fiduciária o valor conferido à causa deve corresponder ao saldo devedor 

em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como 

as vincendas, que neste caso é de R$ 18.321,52 (dezoito mil trezentos e 

vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme informado na 

inicial (ID nº 15414624, pág. 02). Nesse sentido: RECURSO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de 

alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, 

bem como as vincendas. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. 

Recurso de agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 14/03/2016). Deste modo, intime-se a parte autora, na pessoa 

de seu advogado para, no mesmo prazo, emendar a inicial corrigindo o 

valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EDSON ADRIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 08h15min, para a realização da perícia, devendo o 

advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JULIO LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 08h30min, para a realização da perícia, devendo o 

advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000670-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

RONALDO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 08h45min, para a realização da perícia, devendo o 

advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000873-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ROSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 09horas, para a realização da perícia, devendo o 

advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006399-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAILA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006399-07.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FAILA PEREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por FAILA 

PEREIRA DA COSTA em face de LOCALIZA RENT A CAR S.A., ambos 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Considerando que o magistrado pode a qualquer tempo 

promover a autocomposição entre as partes (art.139, V, do CPC), 

determino a remessa dos autos para realização de audiência de 

conciliação/mediação, que será realizada pelo conciliador/mediador no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Avenida Paulo 

Cesar Aranda, nº 241, bairro: Jardim Riva, Bloco “I”, sala 1 – UNIC), 

conforme a pauta do Centro Judiciário. Conste no mandado que o 

requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GILVAN VASCONCELOS LUZ (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 09h15min, para a realização da perícia, devendo o 

advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006541-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CRISTIAN LUCIANO VOIGT GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006541-11.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CRISTIAN LUCIANO VOIGT GONCALVES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) movida por 

CRISTIAN LUCIANO VOIGT GONÇALVES em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, qualificados nos autos. 

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos 

mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006554-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

TEREZA DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006554-10.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): TEREZA DA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por TEREZA DA ROCHA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000865-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LONGHI RAVAGNANI (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 09h30min, para a realização da perícia, devendo o 

advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006181-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO PAIVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de penhora e 

avaliação , no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

FABIO MENDES RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 09h45min, para a realização da perícia, devendo o 

advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006283-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELANE MAYOLO (ADVOGADO(A))

VIKAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (REQUERIDO)

NEWTON DORNELES SARATT (ADVOGADO(A))

INOVAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006442-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

DAVID DA SILVA BELIDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006442-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELA MACHADO 

FERREIRA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Analisando os 
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autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 10h, para a realização da perícia, no edifício do Fórum, 

devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000890-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 10h15min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

CLEBSON DOS SANTOS PENHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 10h30min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001361-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 10h45min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002088-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REMILSON JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANDRE GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 11H, para a realização da perícia, no edifício do Fórum, 

devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000647-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN NELES DE SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001279-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEDROSO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 11h15min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 11h30min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002464-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY GOVEIA DE MATOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARACI MEIRELES DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 13h, para a realização da perícia, no edifício do Fórum, 

devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001250-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

KAROLINA FLORES DELFINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 13h15min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171045 Nr: 5716-55.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços de fls. 47/49 é para ser expedido o 

mandado , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159753 Nr: 291-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços de fls. 47/50 é para ser expedido o 

mandado , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147575 Nr: 3293-59.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE DIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:107.414, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:SP 231747, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço da parte requerida , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69221 Nr: 1529-14.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Montoro, MILTON MONTORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327/DF, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB 

MT 12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

tomarem ciência da designação da perícia para o dia 22/10/2018, às 14:00 

horas, na Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, Edifício Office Tower, Sala 

1403, 14º andar, Bosque da Saúde, Cuiabá, bem como para manifestarem 

sobre os pedidos de p. 644/646, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69123 Nr: 1431-29.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMITRI KUZMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

tomarem ciência da designação da perícia para o dia 22/10/2018, às 14:00 

horas, na Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, Edifício Office Tower, Sala 

1403, 14º andar, Bosque da Saúde, Cuiabá, bem como para manifestarem 

sobre os pedidos de p. 527/528, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136073 Nr: 7627-73.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOSMA REUTOW, SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a avaliação de fls. 103, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35288 Nr: 3336-45.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137183 Nr: 8433-11.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMES COMÉRCIO E ACESSÓRIOS PARA ANTENAS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMARTINS CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:OAB/SP 259.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o endereço de fls. 104 é o mesmo que consta na inicial. Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176439 Nr: 8761-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTSI Informatica e Tecnologia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar a localização do veículo para expedição do mandado , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 203133 Nr: 863-32.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, LARI KOLLN, HOJE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca dos enderenços de fls. 50/56, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135390 Nr: 7089-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME DAMIÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

intimação dos executados acerca da penhora , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127833 Nr: 9570-62.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLAN TERRAPLANAGEM LTDA - ME, 

DIRLETE MOREIRA TOBIAS, RENITA NILSON, DILNETE APARECIDA 

MOREIRA TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107409 Nr: 6523-51.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. PEREIRA NETTO - ME, LUANDERSON 

MANOEL PEREIRA NETTO, LIELI DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157032 Nr: 7654-22.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BELINATI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121051 Nr: 3547-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA MB LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jadson gomes maciel - 

OAB:18.714-E, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - OAB:MT 

18441, luiz henrique reis da silva - OAB:, MARCELO BRASIL SALIBA 

- OAB:MT 11546-A, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:OAB/MT 15458, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:MT/ 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142839 Nr: 1094-64.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LÍVIO ZATTI - ME, SADI LÍVIO ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 729 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Primavera do Leste - MT, 24 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108890 Nr: 8080-73.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA, 

MELINA BEE PERERA, AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre a penhora de fls. 262/263, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143243 Nr: 1282-57.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. J. FERNANDES (ARQUITETARE CASA), TOTAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICKGRAIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141088 Nr: 227-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. J. FERNANDES (ARQUITETARE CASA), TOTAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICKGRAIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177731 Nr: 9473-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO A. TOTTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PEDRIALI - OAB:PR 

6816, MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - 

OAB:PR/16440, THIAGO COLLETI PODANOSQUI - OAB:PR 47064, 

VITOR DOS ANJOS RIBEIRO - OAB:PR/ 61435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002409-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE ALMEIDA BOMFIM (AUTOR(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002409-08.2018.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,24 de setembro de 2018 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000452-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA VIEIRA MAXIMIANO (AUTOR(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000452-06.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 08h15min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 24 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003199-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ LOBO SANTIAGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003199-26.2017.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,24 de setembro de 2018 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005707-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO (ADVOGADO(A))

GONCALO SOARES SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005707-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GONCALO SOARES 

SAMPAIO REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. No id n. 15236516, a parte autora pugnou pelo bloqueio de verbas 

públicas no valor de R$ 6.000,00 para a realização da cirurgia de 

“TRABECULECTOMIA OD”. Todavia, de modo a viabilizar a solução do 

caso com prudência, por se tratar de dispêndio de dinheiro público, 

determino a imediata intimação da parte autora para que, no prazo de 48h, 

apresente mais dois orçamentos atinentes à realização do procedimento 

cirúrgico em outros estabelecimentos. Em seguida, conclusos COM 

URGÊNCIA. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58156 Nr: 5779-61.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME FARIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

Autora, para no prazo de 10 dias, manifestar acerca da impugnação do 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174034 Nr: 7439-12.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:OAB/MT 17603-A, WILSON ROBERTO PEIXOTO JÚNIOR - 

OAB:8032/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao 

recurso de Apelação

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74514 Nr: 6832-09.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. NOVAES METALURGICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 6832-09.2010.811.0037, 

Protocolo 74514, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51116 Nr: 6378-34.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO VIEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6378-34.2007.811.0037 (Código 51116)

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o pagamento do RPV foi solicitado junto 

ao TRF, quando deveria ter sido solicitado perante o TJMT, visto que o 

objeto da ação é aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de 

trabalho.

Dessa forma, certifique-se a Sra. Gestora sobre a possibilidade de 

aproveitamento do valor depositado nos autos.

Em caso negativo, expeça-se, URGENTEMENTE, o precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, devendo-se observar o órgão 

pagador correto.

Sem prejuízo, quanto ao pedido de fl. 299, e em conformidade com o 

previsto no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e ao estabelecido no §4º do 

artigo 20 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco) por cento 

em favor do advogado Dr. MARCELO ALVES CAMPOS, que atuou em 

parte na fase de cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128735 Nr: 1624-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 1624-05.2014.811.0037 (Código 128735)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a avaliação de fls. 545/549 não indica o 

tratamento de home care a Sra. FRANCISCA ALVES FERNANDES, a qual 

obteve apenas 06 (seis) pontos na tabela ABEMID (Tabela de Avaliação 

de Complexidade Assistencial).

Em seu relatório, o médico alega que a paciente “(...) faz uso de fraldas 

geriátricas. Não tem escaras e está alimentando-se sozinha. Não precisa 

mais de soro intermitente e também não está usando frequentemente O2”.

Todavia, em que pese a requerente não atingir a pontuação mínima para 

continuar com o tratamento, consta no relatório social que a paciente 

possui 75 anos, é diabética e cadeirante. Consta, ainda, que a única 

pessoa que reside com a Sra. Francisca é seu filho Darci, o qual também é 

cadeirante (paraplégico) há 24 anos.

Destarte, SUSPENDO parcialmente o tratamento na modalidade home care, 

devendo permanecer, por ora, apenas o serviço do profissional Técnico 

em Enfermagem (24h), até ulterior decisão.

Intime-se imediatamente a empresa CUIDAR HOME CARE.

No mais, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, apresente 03 (três) orçamentos dos serviços do 

profissional supramencionado, para que possa ser aferido seu valor de 

mercado.

Independentemente de constar ou não no polo passivo da demanda, por 

se tratar de competência municipal, deve o Município fornecer a paciente o 

tratamento médico necessário através da Equipe de Saúde da Família 

(ESF) da área de abrangência de seu domicílio, ou outra modalidade de 

equipe de atenção básica municipal, a fim de não deixar a requerente 

desamparada.

Intime-se a Secretaria Municipal de Saúde para que dê continuidade ao 

tratamento da paciente, através da Rede Municipal de Saúde.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cutelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126967 Nr: 9500-45.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CÉSAR MAMUS, PAULO ROBERTO 

DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:16169-O/MT, Elisabete figueiredo - OAB:13.905-B

 Processo nº: 9500-45.2013.811.0037 (Código 126967)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face 

de CARLOS CÉSAR MAMUS e PAULO ROBERTO DONIN, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 527/528, o Ministério Público pugna pela quebra do sigilo bancário e 

fiscal dos envolvidos JOÃO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA, JORGE 

FLORINDO DE OLIVEIRA, CARLOS CÉSAR MAMUS, BRUNO CÉSAR 

FIGUEIREDO MAMUS, ELIZABETE FIGUEIREDO MAMUS e PAULO 

ROBERTO DONIN, durante o período de 01/01/2005 a 31/03/2009.

Como é cediço, por expressa previsão legal, caso o representante do 

Ministério Público verifique a necessidade de quebra do sigilo bancário e 

fiscal, deverá solicitar autorização judicial para sua obtenção.

Em que pese a Constituição Federal garantir, por meio do artigo 5º, em 

seus incisos X e XII, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem das pessoas, assim como resguarda o sigilo das suas 

correspondências, comunicações telegráficas e outros dados, no caso de 

demonstrado interesse público relevante, é admitida a sua relativização e 

a busca de documentos e objetos imprescindíveis à investigação.

No caso em análise, o MINISTÉRIO PÚBLICO investiga a prática de suposta 

contratação dos serviços de motorista com veículo de propriedade do 

servidor público CARLOS CÉSAR MAMUS, sem qualquer amparo legal e 

violando os princípios da Administração Pública.

Com efeito, vislumbro que se faz necessário o deferimento do pedido de 

quebra do sigilo bancário e fiscal, pois resta evidente, por conseguinte, 

tratar-se de providência excepcional estritamente necessária à apuração 

da ocorrência de ilícito e, de acordo com a análise dos documentos 

juntados, denota-se que há indícios suficientes para a autorização da 

medida.

No mais, não merece prosperar a alegação do requerido CARLOS no que 

se refere à ilegalidade da quebra do sigilo em relação ao seu filho e 

esposa (BRUNO e ELIZABETE), visto que, conforme alegado pelo 

Ministério Público, o veículo se encontrava no nome de ambos, de modo 

que o pleito ministerial deve ser deferido.

No que tange ao pedido em relação aos contratados JOÃO JOCINEI 

FLORINDO DE OLIVEIRA e JORGE FLORINDO DE OLIVEIRA, observo que o 

pleito se justifica para a real averiguação da compatibilidade de ganhos no 

período investigado, com o intuito de comprovar se houve a prática de 

ilícito.

Ante o exposto, considerando que a quebra do sigilo fiscal e bancário do 

período da transação é imprescindível para a efetiva obtenção de prova, 

com fulcro no artigo 5º, XI, da Constituição Federal DEFIRO o pedido de fl. 

527 “c” para AUTORIZAR a quebra do sigilo bancário e fiscal de JOÃO 

JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA, JORGE FLORINDO DE OLIVEIRA, 

CARLOS CÉSAR MAMUS, BRUNO CÉSAR FIGUEIREDO MAMUS, 

ELIZABETE FIGUEIREDO MAMUS e PAULO ROBERTO DONIN, durante o 

período de 01/01/2005 a 31/03/2009, nos moldes indicados pelo Ministério 

Público às fls. 527-v/ 528.

Consigno que nos ofícios deverá constar expressamente a vedação da 

inclusão de outros agentes não discriminados na decisão (CNJ – 

Resolução nº 59/2008, art.10, V), bem como o prazo de 30 (trinta) dias 

para resposta.

Advirto que permanece a obrigatoriedade da utilização dos dados obtidos 

de maneira restrita, somente para a investigação que lhe deu causa, bem 

como quanto à manutenção do sigilo em relação às pessoas estranhas ao 

procedimento investigatório.

No mais, ausentes preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

Fixo como pontos controvertidos:

 I) A prática de ato ímprobo pelos requeridos;

II) A ocorrência de prejuízo ao erário público decorrente dos atos 

praticados.

Designo audiência instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 

13h30min.

Conforme requerimento de depoimento pessoal (fl. 527), ficam os 

requeridos desde já intimados, bem como seus patronos, que se 

presumirão confessados os fatos contra eles alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, nos termos do 

artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Proceda-se a Secretaria as intimações necessárias em relação às 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, nos termos do artigo 455, 

§4º, IV, do Código de Processo Civil.

Ressalto que as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116266 Nr: 6900-85.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH JUSTINA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71042 Nr: 3356-60.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE DE FATIMA RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 Processo nº: 3356-60.2010.811.0037 (Código 71042)

Vistos.

Considerando as elucidações do advogado de fl. 201, proceda-se a 

secretaria aos atos necessários para a liberação dos valores bloqueados 

nos moldes indicados à fl. 199, atentando-se para as novas 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, nada mais havendo pendente, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36162 Nr: 4177-40.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abel Clementino Campos, MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BRUNETTA, MARLENE BIFF 

BRUNETTA, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, TERRA SOLO 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, MERCADO SANTO ANTONIO, SERPREL - 

PEDRO DE OLIVEIRA SERVIÇO, PEDRO FRIGO, MARGARETE BIFF FRIGO, 

RIO MANSO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, META CONSULTORIA 

E ASSESSORIA LTDA, NACIONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, 

ADÃO MARTINS ARRUDA-ME, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AZZOLINI, 

CASAS BRASIL LTDA, ALBA REGINA BADOCO, VALDIR BIFF, RONALDO 

MARTINS DE AMORIM, ARTHUR JUVENAL BADOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO MARTINS 

JUNIOR - OAB:12375-A, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B, ROQUE PEREIRA NETO - OAB:5613/MT

 Processo nº: 4177-40.2005.811.0037 (Código 36162)

Vistos.

Primeiramente, INDEFIRO o pedido constante no “item a”, visto que a 

secretaria deste juízo já certificou o pretendido pelo parquet, consoante se 

verifica às fls. 6.791, 6.851/6.852 e 6.924.

No mais, encaminhem-se integralmente os autos ao Ministério Público, 

conforme solicitado à fl. 6.942.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103667 Nr: 2590-70.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, ADEIR RUFINO 

ROSA - ME, MIRNA HECKLER BRAFF, IVONE MARIA GADONSKI, ADEIR 

RUFINO ROSA, CÉZAR CLESER LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B, FABIANA AVELAR CANHIZARES - OAB:MT 

16.312-O, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 2590-70.2011.811.0037 (Código 103667)

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que, à fl. 1.881, o requerido ADEIR 

apresentou petição informando que não possui condições de constituir 

advogado, oportunidade em que pugnou pela nomeação da Defensoria 

Pública para patrocinar a sua defesa.

Desse modo, tem-se que restou configurado o comparecimento 

espontâneo do requerido, conforme disposto no artigo 239, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Destarte, dou por citado o requerido ADEIR RUFINO ROSA, bem como 

nomeio o Defensor Público atuante na comarca para patrocinar a sua 

defesa, tendo em vista a petição de fl. 1.881.

Encaminhem-se os autos a Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUCINEI ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001803-77.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JUCINEI ALVES DE PAULA 

REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, Expeça-se 

alvará em favor do credor, com as cautelas pertinentes, caso depositado 

em juízo o acordo de R$ 3.000,00 (...). Após, dê-se baixa nos autos. 

PRIMAVERA DO LESTE, 21 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

GEOVANI VELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI CHAGAS VIEIRA (REQUERIDO)

ADELAR SILVA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001796-85.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GEOVANI VELHO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ARI CHAGAS VIEIRA, ADELAR SILVA REIS Vistos 

em Correição, Diante das ponderações da parte autora, entendo 

necessária a realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, 

designe-se data para realização de audiência de acordo pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 21 de setembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005842-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS MARODIN (EXECUTADO)

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação da parte 

executada, intimo a parte exequente para requerer o que entender de 
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direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 24 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005931-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS ESTRELA D'ALVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SARI (EXECUTADO)

 

Diante da citação do executado e do decurso do prazo sem qualquer 

manifestação, intimo o exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa 

14391896, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 24 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003342-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER (ADVOGADO(A))

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE RODRIGUES MAYER COELHO (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca do endereço da EXECUTADA: ARIANE RODRIGUES 

MAYER COELHO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 1000008-36.2018.8.11.0037 Promovente: 

CARLOS SILVA SANTOS Promovido: VIVO S.A. Vistos, Observa-se que o 

autor não compareceu na audiência de conciliação, entretanto o mesmo já 

havia apresentado atestado médico. Dessa forma, acolho a justificativa 

apresentada pelo autor. Designe-se audiência de conciliação. Intima-se, 

cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de setembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo 

despacho acima. P. Leste-MT, 24.09.2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003349-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

LARA REGINA RAUBER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SOBRINHO DA SILVA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca do endereço do EXECUTADO: LUCIANO SOBRINHO DA 

SILVA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Primavera 

do Leste, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004798-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RENATO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 1004798-97.2017.8.11.0037 Promovente: 

RENATO LOPES DA SILVA Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Diante das ponderações das partes, entendo necessária a realização de a 

audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para 

realização de audiência de instrução e julgamento, conforme pauta 

disponibilizada pelos Juízes Leigos em atuação nesta Comarca. As partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 23 de setembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo o 

despacho acima. P. Leste-MT, 24.09.2018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006444-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CANDIDO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 1006444-45.2017.8.11.0037 Promovente: 

ADRIANA CANDIDO Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Diante 

das ponderações das partes, entendo necessária a realização de a 

audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para 

realização de audiência de instrução e julgamento, conforme pauta 

disponibilizada pelos Juízes Leigos em atuação nesta Comarca. As partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 23 de setembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo o 

despacho acima. P. Leste-MT, 24.09.2018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006446-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))
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CELMA CRISTINA DE SOUZA GIANINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 1006446-15.2017.8.11.0037 Promovente: CELMA 

CRISTINA DE SOUZA GIANINI Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Diante das ponderações das partes, entendo necessária a realização de a 

audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para 

realização de audiência de instrução e julgamento, conforme pauta 

disponibilizada pelos Juízes Leigos em atuação nesta Comarca. As partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 23 de setembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo o 

despacho acima. P. Leste-MT, 24.09.2018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

SIRLEI JOSE DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 1000781-81.2018.8.11.0037 Promovente: SIRLEI 

JOSE DE MORAIS Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

conexa com a ação 1000780-96.2018.8.11.0037 Vistos. Diante das 

ponderações das partes, entendo necessária a realização de a audiência 

de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para realização de 

audiência de instrução e julgamento, conforme pauta disponibilizada pelos 

Juízes Leigos em atuação nesta Comarca. As partes deverão trazer suas 

testemunhas, se tiver, até o máximo de três para cada parte, 

independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja 

necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido 

até cinco dias anteriores à data designada para realização da audiência 

(§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência será 

tentada a conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços 

desde logo visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando 

o acordo aos autos. Intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste 

despacho às partes, devendo a parte autora ser intimada por intermédio 

de seu advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência 

com documento pessoal com foto recente. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão como carta/mandado de intimação. Primavera do 

Leste/MT, 23 de setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza 

Leiga Vistos, em correição. Homologo o despacho acima. P. Leste-MT, 

24.09.2018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 1000257-84.2018.8.11.0037 Promovente: 

JACKSON BARBOSA DA SILVA Promovido: BANCO BRADESCO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação 1000258-69.2018.8.11.0037. Vistos. 

Diante das ponderações das partes, entendo necessária a realização de a 

audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para 

realização de audiência de instrução e julgamento, conforme pauta 

disponibilizada pelos Juízes Leigos em atuação nesta Comarca. As partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 23 de setembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo o 

despacho acima. P. Leste-MT, 24.09.2018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

TEODORO MANOEL DO NASCIMENTO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 1000089-82.2018.8.11.0037 Promovente: 

TEODORO MANOEL DO NASCIMENTO NETO Promovido: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Diante das ponderações das partes, entendo 

necessária a realização de a audiência de instrução e julgamento. Assim, 

designe-se data para realização de audiência de instrução e julgamento, 

conforme pauta disponibilizada pelos Juízes Leigos em atuação nesta 

Comarca. As partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o 

máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, 

Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 23 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo o despacho acima. P. Leste-MT, 24.09.2018. Eviner Valério - 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002222-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

S. L. BUSNARDO - ME (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIS BERTICELLI (ADVOGADO(A))

JEFFERSON LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de reclamada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 10% nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC. Primavera do Leste, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-50.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (REQUERENTE)

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 8011051-50.2015.8.11.0037 Promovente: 

CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP Promovido: RODOVIP TRANSPORTE 

DE CARGAS LTDA - ME Vistos. Considerando o trânsito em julgado da 

sentença, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de 

direito. Nada sendo requerido por qualquer das partes, proceda-se à baixa 

dos Autos no Sistema. Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo 

o despacho acima. P. Leste-MT, 24.09.2018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005881-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMER JORGE FELIPPE (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca do endereço do EXECUTADO: KEMER JORGE FELIPPE, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Primavera do 

Leste, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010683-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FERREIRA AMARAL (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação do executado, 

intimo o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005495-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

FLAVIA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob 

pena de execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002885-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE ZANETTI (REQUERENTE)

ANA PAULA DORILEO CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS LILIAN RAMPINELIS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002885-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSEMEIRE ZANETTI 

REQUERIDO: THAIS LILIAN RAMPINELIS - ME Vistos em Correição, 

Determino que a reclamante apresente endereço atualizado da reclamada 

no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos 

presentes autos. Após a Indicação do endereço, designe-se audiência de 

conciliação. Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011286-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSA NETO (ADVOGADO(A))

NERI LUIZ DALBEM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA (ADVOGADO(A))

VALDEMAR BATISTA COSTA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob 

pena de execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011376-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDO SANTANA BARROS (EXEQUENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

L, CRIMINAL, DA FAZENDA PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) O presente 

expediente tem por finalidade a intimação da reclamada, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003304-66.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ZULEIDE ALVES DA COSTA 

REQUERIDO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A Vistos em Correição, 

Homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente 

(id. n°13512935), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de setembro de 2017. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011479-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DALILA DA CRUZ NUNES (EXEQUENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação da parte 

executada acerca do pagamento da condenação, intimo o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do 

Leste, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006517-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

ROZILEI ORTOLANI (REQUERENTE)

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006517-80.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROZILEI ORTOLANI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Correição, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c com pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Rozilei Ortolani em face de Telefonica Brasil S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 13/02/2019, às 07h40min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que a requerente possui vinculo contratual com a 

requerida aproximadamente 20(vinte) anos. Relata que no dia 16 de junho 

de 2018, solicitou o plano FAMILIAR COMPLETO 20GB, no valor de 

R$269,90(duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), 

incluindo seu terminal telefônico de n°66-9986-1453 bem como de sua filha 

de n°66-99618-4868. Aponta que as faturas emitidas pela requerida com 

vencimento em agosto de 2018, restou a importância de 

R$389,99(trezentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) e a 

fatura com vencimento em setembro de 2018 restou a importância de 

R$412,75(quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos). A 

autora afirma que entrou em contato com a reclamada para resolver 

administrativamente as inconsistências dos valores das faturas e foi 

informada que houve um erro no sistema e confirmaram que os valores 

estavam equivocados. No entanto, a autora não adimpliu as faturas 

supracitadas, conforme orientação dos prepostos da requerida, não 

recebeu novas faturas com valores atualizados e teve seu plano 

suspenso. Por fim, considerando que a autora está impedida de realizar e 

receber ligações bem como usufruir de outros serviços contratados, 

pretende através da antecipação de tutela de urgência, que a requerida 

restabeleça o plano contratado no valor de R$269,90(...) mensais, 

restabeleça as linhas telefônicas 66-99618-4868 e 66-99986-1453 assim 

como abstenha de efetuar seu nome nos órgãos de restrição ao crédito 

em relação aos meses que não foram adimplidos, até o deslinde final desta 

ação. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Segunda via da fatura com vencimento no mês de 

agosto(id. n°15447647), Fatura com vencimento no mês de setembro (id. 

n°15447647), Contrato de Prestação de Serviços (id. n°15447655) e 

demais documentos indispensáveis propositura desta ação. De início, é 

preciso dizer que sob a ótica do Código de Processo Civil, o pedido de 

antecipação de tutela de urgência será concedido quando os elementos 

trazidos aos autos pela parte convençam o juiz da “probabilidade do direito 

invocado” devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo” (Art. 300 do Código do Processo Civil). Como 

se observa dos autos, o plano foi contratado em julho de 2018. A autora 

não comprovou o pagamento da fatura com vencimento em julho de 2018. 

Consigno que os prepostos da reclamada confirmaram através áudio 

disponibilizado no evento n°15447648, que os valores das faturas 

realmente foram expedidos erroneamente, pois o valor mensal equivale a 

importância de R$269,00(...). Também, a autora foi orientada a não adimplir 

as faturas, sendo que os valores não correspondem ao plano contratado. 

Assim, o pedido de antecipação de tutela é medida que deve ser imposta. 

Ademais, o provimento antecipado de tal pedido é perfeitamente 

reversível, podendo, inclusive, ser revogado ou modificado a qualquer 

momento. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência nos seguintes 

termos: a) DETERMINO que a reclamada restabeleça a linha telefônica 

n°66-99618-4868 e nº66-99986-1453, restabeleça o plano contratado no 

valor de R$269,90(...) mensais, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

multa única que fixo Em R$5.000,00(cinco mil reais), CONDICIONADO AO 

DEPÓSITO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO VALOR MENSAL CONTRATADO 

COM A RECLAMADA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, NO 

PRAZO DE 10(DEZ) DIAS. b) DETERMINO que a requerida abstenha de 

incluir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito em relação as 

faturas com vencimento em 17/08/2018, no valor de R$389,99(...) e a 

fatura com vencimento em 14/09/2018, no valor de R$412,75(...), sob pena 

de multa única que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). Serve a presente 

decisão de carta /mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 

21 de setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010913-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER SOUSA BISPO (REQUERENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR (ADVOGADO(A))

KENKO KIM COLCHOES MAGNETICOS (REQUERIDO)

CHARITTA CRYSTINNA DE OLIVEIRA RODRIGUES TEIXEIRA 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo para o executado comprovar o pagamento da 

obrigação, intimo o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 170423 Nr: 5435-02.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFÁ MARTINS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:16169-O/MT

 Vistos em correição,

O representante do Ministério Público propôs a denúncia em face de 

Josafá Martins Barboza, qualificado nos autos, considerando-o como 

incurso nas penas do art. 330 do Código Penal.

Consta da denúncia, consubstanciada nos autos de termo circunstanciado 

de ocorrência que “no dia 03 de março de 2016, no período da manhã, na 

sede do Poder Legislativo Municipal, nesta cidade de Primavera do 

Leste-MT, Josafá Martins Barboza desobedeceu à ordem legal de 

funcionário público. Apurou-se que Josafá Martins Barboza, em novembro 

de 2015, foi afastado das funções de vereador e de presidente da 

Câmara Municipal, em virtude de decisão judicial exarada nos autos da 

Ação Penal 6684-22.2015.8.11.0037, em trâmite perante esta Comarca. 

Ocorre que, nas circunstancias de tempo e local encimados, o denunciado 

dirigiu-se à Câmara Municipal e, no interior do gabinete da Presidência 

daquela Casa, assinou e despachou documentos, dentre eles, ordem de 

pagamento e notas de empenho ‘desobedecendo à ordem judicial’”.

Foi realizada audiência preliminar para possível formulação de proposta de 

transação penal e suspensão condicional do processo, que não foi aceita 

pelo denunciado (fls.42).

Foi apresentada resposta à acusação (fls. 43 a 50).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 08/08/2017 às 

16h30min. Compareceram o réu e as testemunhas José Luiz dos Santos, 

João José de Arruda Campos. (fls. 53-55).

Posteriormente, em 19 de setembro de 2017, foram ouvidas as 

testemunhas Silvio Malamim e Wellington Rosa Campos (fls 60-63)

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição do 

denunciado JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, diante da ausência de provas 

suficientes para condenação (fls. 64 a 66-v).

A defesa, por sua vez, também requereu a absolvição do denunciado pela 
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ausência de provas que demonstram a materialidade do fato delituoso.

 É o relato.

Decido.

Trata-se de avaliar atribuição ao acusado do crime previsto no artigo 330 

do Código Penal, isto em razão de se afirmar que JOSAFÁ MARTINS 

BARBOZA desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

O tipo penal está assim definido no Código Penal:

Desobediência

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Cumpre observar, que é elemento subjetivo do tipo, o dolo, consistente na 

vontade livre e consciente de desobedecer a ordem legal.

No presente caso, a suposta desobediência não restou configurada.

Nesse mesmo contexto, observa-se pelos depoimentos das testemunhas 

que o Sr. Josafá só compareceu à Câmara Municipal para assinar 

documentos pendentes que eram de sua gestão, anteriores à ordem 

judicial que determinou seu afastamento.

Diante da não comprovação de existência de dolo, por parte do acusado, 

em desobedecer ordem legal, não há como imputar a ele a prática do 

crime.

Assim, carecendo de elemento subjetivo do tipo penal por ausência de 

vontade, entendo que é atípica a conduta do réu.

Isto posto, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial e ABSOLVO 

JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 

386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal.

 Transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

P. R. I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006213-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE LAZARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006213-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: TEREZA DE LAZARI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação 

de fazer com tutela de urgência proposta por TEREZA DE LAZARI, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento de uma CONSULTA COM 

MÉDICO ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM JOELHO. Relata a parte autora, 

que é portadora de GONARTROSE AVANÇADA BILATERAL (CID M17) 

necessitando da consulta solicitada para verificação do melhor tratamento. 

Aduz que tem idade avançada e a enfermidade que a acomete a traz 

muitas limitações e faz com que sinta diversas dores. Afirma também que 

não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do 

consulta. E ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de Primavera 

do Leste para realizar a consulta (Ofício nº192 da Defensoria Pública – ID 

15275654) e que, em resposta, o Município informou que o procedimento 

foi solicitado para o Estado com o número de solicitação 238218174 

permanecendo o agendamento em fila de espera estadual. Foi realizado 

parecer técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – nº 1700/2018, que 

apresentou as seguintes conclusões: a) A Requerente é portadora da 

patologia alegada, comprovada através de relatório de médico ortopedista; 

b) A patologia relatada nos autos é de tratamento cirúrgico, especialmente 

nas roturas ligamentares importantes. Quanto maior a demora no 

tratamento, maiores as chances de sequelas mais significativas, maior o 

padecimento funcional e mais dor para a paciente. Ainda, após o 

tratamento cirúrgico, haverá certamente necessidade de tratamento de 

reabilitação (fisioterapia), o qual também deverá ser prolongado; c) O 

procedimento solicitado é de cunho eletivo, porém quanto maior a demora 

em se providenciar o procedimento cirúrgico, maiores são as chances de 

sequela e perda funcional do membro. Recomendamos que o 

agendamento com ortopedista-joelho seja imediato, para que os trâmites 

cirúrgicos tenham andamento. d) Não há risco imediato à vida; É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Ricardo Brid, ortopedista 

(Id 15275673) e pelo protocolo de entrada, onde se verifica a necessidade 

da consulta solicitada. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite 

deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à parte 

requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de: 

disponibilizar para TEREZA DE LAZARI (qualificado na petição inicial) o 

fornecimento de uma CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA 

ESPECIALISTA EM JOELHO, no prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo 

prazo, indique(m) data próxima para a realização. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 
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recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006216-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006216-36.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIUZA DE SOUZA 

BARBOSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos em correição, O Parecer Técnico NAT nº 

0991/2018 (Id 15332905) aponta, em síntese, que o medicamento 

requerido, ARISTAB (princípio ativo: ARIPIPRAZOL), não é assegurado 

pelo SUS, NÃO faz parte dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

do SUS. Alternativamente o SUS oferece: Carbonato de Litio, Valproato de 

Sódio ou Ácido Valproico, Cloridrato de Amitriptilina, Clomipramina, 

Nortripitilina, Fluoxetina, Carbamazepina, Haloperidol, Biperideno, 

Clorpromazina, Midazolam, clonazepam, diazepam, no Componente Básico 

da Assistencia Farmaceutica, que é a primeira linha de cuidado do SUS. 

Sobre o tema, o Enunciado 61, da II Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, estabelece o seguinte: Enunciado 61. Saúde 

Pública. Proposta de alteração do enunciado n° 4 da I Jornada, Os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos 

organizadores da prestação farmacêuticas, de insumos e de 

procedimentos, e não limitadores. Assim, no caso concreto, quando todas 

as alternativas terapêuticas previstas no respectivo PCDT já tiverem sido 

esgotadas ou forem inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do 

SUS, pelo princípio do art. 198, II, da CF, pode ser determinado 

judicialmente o fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde, do fármaco, 

insumo ou procedimento não protocolizado. (II Jornada de Direito da Saúde 

do Conselho Nacional de Justiça. São Paulo, maio de 2015) (Destaquei) 

Outrossim, cabe ao(à) autor(a) apresentar prova da evidência científica, 

inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou 

medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS, para fazer jus 

aqueles não fornecidos pelo sistema público. Nesse sentido: Enunciado 

14. Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e 

tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o 

pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde. (I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, São 

Paulo/SP, 15 de maio de 2014). (Destaquei) Enunciado 16. Nas demandas 

que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas 

oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova 

da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do 

SUS (I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, São 

Paulo/SP, 15 de maio de 2014). (Destaquei) Na esteira do artigo 15, § 7º, 

inciso I, da Lei n° 8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, o juiz não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a 

Administração Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou 

laboratório de fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado 

produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas 

unidades de saúde. Por outro lado, não se verifica nos autos a justificativa 

médica para a prescrição direta do ARISTAB em detrimento dos demais 

medicamentos ordinariamente fornecidos pelo SUS. Posto isso, emende a 

parte autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, ambos do CPC c/c art. 27 

da Lei 12.153/2009), pela juntada da justificativa, do médico, para a 

prescrição direta do medicamento ARISTAB (aripiprazol) ao invés dos 

medicamentos dispensados pelo SUS para a mesma indicação daquele ora 

pleiteado, devendo esclarecer e justificar se tal alternativa foi esgotada ou 

se é inviável1 ao seu quadro clínico. Porventura haja opção por um dos 

medicamentos dispensados pelo SUS, deverá a parte autora juntar o 

receituário (observados os critérios da Lei 9.787/1999 e do Enunciado 15 

do CNJ) e o comprovante da solicitação administrativa prévia ao SUS. Fixo 

o prazo de até 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC c/c art. 27 da Lei 

12.153/2009). Cumprida a diligência ou decorrido o prazo acima, 

promova-se a imediata conclusão. Primavera do Leste/MT, 24 de setembro 

d e  2 0 1 8 .  E v i n e r  V a l é r i o  J u i z  d e  D i r e i t o 

_____________________________________ 1 Enunciado 59. Saúde 

Pública. As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, 

órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar 

fundadas na Medicina Baseada em Evidências. (Enunciado 59. II Jornada 

de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. São Paulo, maio de 

2015).

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006210-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERVALDO BEZERRA DE RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006210-29.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VANDERVALDO BEZERRA DE 

RESENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em correição, O Parecer Técnico NAT nº 

1000/2018 (Id 15351512) aponta, em síntese, que os medicamentos 

requeridos, OXIBUTININA e BACLOFENO, não são assegurados pelo SUS. 

Alternativamente o SUS oferece para o tratamento da espasticidade 

diazepam e clonazepam (na atenção básica – Município) e toxina botulínica 

(no componente especializado – Estado). Já para o tratamento da bexiga 

neurogênica o SUS fornece a toxina botulínica. Além disso, recomenda-se 

o uso do cateterismo vesical intermitente. Sobre o tema, o Enunciado 61, 
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da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, 

estabelece o seguinte: Enunciado 61. Saúde Pública. Proposta de 

alteração do enunciado n° 4 da I Jornada, Os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos organizadores da 

prestação farmacêuticas, de insumos e de procedimentos, e não 

limitadores. Assim, no caso concreto, quando todas as alternativas 

terapêuticas previstas no respectivo PCDT já tiverem sido esgotadas ou 

forem inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS, pelo 

princípio do art. 198, II, da CF, pode ser determinado judicialmente o 

fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde, do fármaco, insumo ou 

procedimento não protocolizado. (II Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça. São Paulo, maio de 2015) (Destaquei) 

Outrossim, cabe ao(à) autor(a) apresentar prova da evidência científica, 

inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou 

medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS, para fazer jus 

aqueles não fornecidos pelo sistema público. Nesse sentido: Enunciado 

14. Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e 

tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o 

pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde. (I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, São 

Paulo/SP, 15 de maio de 2014). (Destaquei) Enunciado 16. Nas demandas 

que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas 

oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova 

da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do 

SUS (I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, São 

Paulo/SP, 15 de maio de 2014). (Destaquei) Na esteira do artigo 15, § 7º, 

inciso I, da Lei n° 8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, o juiz não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a 

Administração Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou 

laboratório de fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado 

produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas 

unidades de saúde. Por outro lado, não se verifica nos autos a justificativa 

médica para a prescrição direta do OXIBUTININA e BACLOFENO em 

detrimento dos demais medicamentos ordinariamente fornecidos pelo SUS. 

Posto isso, emende a parte autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, 

ambos do CPC c/c art. 27 da Lei 12.153/2009), pela juntada da justificativa, 

do médico, para a prescrição direta dos medicamentos OXIBUTININA e 

BACLOFENO ao invés dos medicamentos dispensados pelo SUS para a 

mesma indicação daquele ora pleiteado, devendo esclarecer e justificar se 

tal alternativa foi esgotada ou se é inviável1 ao seu quadro clínico. 

Porventura haja opção por um dos medicamentos dispensados pelo SUS, 

deverá a parte autora juntar o receituário (observados os critérios da Lei 

9.787/1999 e do Enunciado 15 do CNJ) e o comprovante da solicitação 

administrativa prévia ao SUS. Fixo o prazo de até 15 (quinze) dias (art. 

321 do CPC c/c art. 27 da Lei 12.153/2009). Cumprida a diligência ou 

decorrido o prazo acima, promova-se a imediata conclusão. Primavera do 

Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004512-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

DIANA DA SILVA MENEGAZZO SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004512-22.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: DIANA DA SILVA MENEGAZZO 

SANTOS EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

2.049,02 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Observe que são dois alvarás, conforme indicado na petição id. 

15339529. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000282-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA DE LIMA SOUZA (EXEQUENTE)

ADIEL COELHO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000282-34.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: VANDERLEIA DE LIMA SOUZA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 8.013,33 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). O 

credor indicou dados bancários no id. 14379840. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de setembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005903-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DREON & BRATZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDER DE JESUS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005903-12.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: DREON & BRATZ LTDA - ME 

EXECUTADO: ELDER DE JESUS OLIVEIRA Vistos, Homologo o acordo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-sa imediato 

alvará em favor do credor, do valor de R$ 1.022,51 (...), com acréscimos, 

bloqueado junto ao bacen e transferido para a conta única do TJMT. 

Quanto às demais parcelas, poderá o exequente executar por ação 

própria, caso sejam inadimplidas. Expedido o alvará e transitada esta em 

julgado, dê-se baixa nos autos. P. Leste-MT, 21 de setembro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011977-31.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ARAUJO DE SOUSA (EXEQUENTE)

EDERSON UMBELINO NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 164 de 854



Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011977-31.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: IZAIAS ARAUJO DE SOUSA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 2.475,82 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 21 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-82.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI III (REQUERENTE)

JAIRO FUNKE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS FATIMA PEREIRA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA MANHANI DE CARVALHO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010053-82.2015.8.11.0037 

Promovente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CRISTO REI III Promovido: ELIS 

FATIMA PEREIRA AMORIM Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CRISTO REI III em face de ELIS FATIMA 

PEREIRA AMORIM. Embora devidamente intimada, a ré não apresentou 

contestação. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO 

E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Preliminarmente Da Não Ocorrência da Prescrição No 

presente caso, por se tratar de cobrança de dívida fundada em contrato 

de trato sucessivo, a prescrição é de cinco anos, conforme §5°, inciso I 

do Art. 206 do Código Civil, sendo que o marco inicial para a contagem do 

prazo é da data do vencimento da última parcela. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE 

TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA 

PRESTAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. 

O prazo para ajuizamento de ação monitória lastreada em título sem forca 

executiva é de cinco anos, nos termos do artigo 206 , § 5º , inciso I , do 

Código Civil . 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional 

para a cobrança de dívida em contratos de trato sucessivo corresponde 

ao vencimento da última prestação, ainda que tenha ocorrido o vencimento 

antecipado da dívida. 3. Nos termos do artigo 374 , inciso III , do CPC/2015 , 

resta incontroverso fato alegado pelo autor na inicial e não impugnado pelo 

réu em sua defesa. 4. Em razão da sucumbência recursal, os honorários 

advocatícios devem ser majorados. 5. Recurso conhecido e improvido. 

(TJDF - Processo: 20110111036227 – 0028889-09.2011.8.07.0001, 8° 

TURMA CÍVEL, DATA DA PUBLICAÇÃO: 19/04/2017, DATA DO 

JULGAMENTO: 06/04/2017, RELATOR: ANA CANTARINO).” Levando em 

consideração que são 80 (oitenta) prestações e que se iniciaram no mês 

posterior à aquisição do imóvel, ou seja, no mês de agosto de 2008, 

conforme estipulado em contrato, a última prestação seria em abril de 

2015. Portanto, o termo inicial para contagem do prazo prescricional se 

iniciaria em abril de 2015. A ação foi proposta em janeiro de 2015, ou seja, 

ainda nem havia se iniciado o termo inicial do prazo prescricional. Sendo 

assim, no presente caso não há que se falar em prescrição. Passo à 

análise do mérito. Aduz a requerida que em 17/07/2008 firmaram um 

Instrumento Particular de Contrato para a Construção por Administração e 

de Unidade Residencial e outras avenças. Alega que no referido contrato 

a requerida comprometeu-se a pagar mensalmente a requerente, nos 

termos da Cláusula Terceira combinado com os termos da Cláusula Sétima 

do instrumento de contrato. Afirma que a requerida deixou de cumprir com 

o contrato, sendo que a soma dos débitos totaliza a quantia de R$ 

19.104,01 (dezenove mil cento e quatro reais e um centavo). A parte 

reclamada embora tenha comparecido à audiência de conciliação, não 

apresentou contestação nos autos. Entendo que razão assiste a parte 

autora, uma vez que a requerida não cumpriu com o pactuado no 

instrumento de contrato. Através dos Instrumento Particular de contrato 

juntado aos autos, é possível verificar que o imóvel adquirido pela ré tinha 

custo estimado de R$33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais), sendo 

parcelado em 80 prestações pagas mensalmente tendo como base o 

salário mínimo. A ré não apresentou contestação, ou seja, não comprovou 

nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, 

enquanto que a autora juntou aos autos o contrato entabulado entre as 

partes. Portanto, entendo que o valor devido à requerente pela requerida 

totaliza um valor de R$ 19.104,01 (dezenove mil cento e quatro reais e um 

centavo). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e: a) Condeno a ré a pagar a quantia de R$ 

19.104,01 (dezenove mil cento e quatro reais e um centavo) a parte 

autora, corrigido monetariamente (INPC/IBGE) e acrescido de juros legais 

de 1% ao mês, a contar da citação; Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

MARCOS APARECIDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA MANHANI DE CARVALHO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000086-30.2018.8.11.0037 

Promovente: MARCOS APARECIDO DE ARAUJO Promovido: BANCO DO 

BRADESCO S.A. Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1000088-97.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por MARCOS APARECIDO DE ARAUJO em face de BANCO DO 

BRADESCO S.A. Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da Alegada 

Incompetência do Juízo Em que pese a parte autora, em sede de 

impugnação, tenha alegado incompetência do Juízo sob o argumento de 

que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, o que 

acarretaria em extinção do feito sem julgamento de mérito, entendo que tal 

procedimento não é necessário no presente caso, vez que as assinaturas 
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constantes nos documentos juntados pela ré, são idênticas às 

assinaturas apostadas nos documentos juntados pelo autor, inclusive as 

assinaturas dos documentos pessoais. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos 

autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, 

o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse título, e a 

ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas apostas 

no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não necessidade de realização 

de perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para 

julgar a presente ação. Passo à análise do mérito. O autor alega que o réu 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. O réu 

contesta a ação aduzindo que o autor contratou e utilizou os seus 

serviços, inclusive contratou crédito pessoal, sendo que não adimpliu com 

o pagamento, o que ensejou a negativação de seu nome. Analisando a 

questão discutida verifico que o requerido comprovou suas alegações 

trazendo aos autos o Termo de Adesão devidamente assinado, extrato do 

crédito pessoal contratado e extrato mensal da conta do autor, o que 

demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como que os serviços 

foram utilizados e não adimplidos. Portanto, há de se concluir que o autor 

utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato de 

má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a 

parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte 

contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de 

setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012075-16.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA MANHANI DE CARVALHO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012075-16.2015.8.11.0037 

Promovente: MARCOS NASCIMENTO DA SILVA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARCOS NASCIMENTO DA 

SILVA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE 

MATO GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Preliminares Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva O 

Estado de Mato Grosso alega que é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da demanda, uma vez que o fornecimento do medicamento objeto 

da ação é de competência do Município. Em que pese as alegações do 

Réu, a presente ação se trata da má prestação do serviço público de 

saúde, o que significa que todos os entes são responsáveis 

solidariamente. Portanto, não acolho a preliminar vindicada pelo Réu. 

Passo à análise do mérito. Alegou a autora, que à época da propositura da 

ação, estava com 38 (trinta e oito) anos de idade e necessitava 

urgentemente do medicamento TEICOPLANINA 400MG, vez que 

apresentava diagnóstico de Osteomielite Crônica. Aduz ter solicitado a 

secretaria de Saúde a disponibilidade dos medicamentos, entretanto foi 

informado de que os medicamentos não eram disponibilizados pelo SUS. 

Afirma não possuir condições de arcar com o custo do medicamento. O 

Estado emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que 

poderia ser deferida pelo magistrado. O Município de Primavera não 

apresentou contestação. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela 

de urgência foi deferida na decisão de ID n° 3342980. Pois bem. Insta 

mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, fazer uso do medicamento TEICOPLANINA 400MG, que, no 

entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e 

a demora agrava ainda mais o estado do autor. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 
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e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Cumpre mencionar que a liminar para o 

fornecimento do medicamento TEICOPLANINA 400MG foi cumprida por 

meio de bloqueio judicial. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a- Ratifico a liminar deferida nos 

autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a fornecerem ao autor o 

medicamento TEICOPLANINA 400MG, enquanto houver necessidade de 

sua utilização, além de fornecerem os demais medicamentos necessários 

ao restabelecimento de sua saúde, conforme requerido na petição inicial, 

desde que respeitando os limites do Juizado Especial. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 17 de setembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

17.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011090-47.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

ADAO LUIZ PATROCINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA MANHANI DE CARVALHO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011090-47.2015.8.11.0037 

Promovente: ADAO LUIZ PATROCINO Promovido: BANCO BMG Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ADAO LUIZ PATROCINO em 

face de BANCO BMG. Devidamente citado, o reclamado não apresentou 

contestação. A tentativa conciliatória restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. Alega o autor que firmou um 

contrato de empréstimo pessoal consignado com a Ré em 25/06/2008, em 

36 parcelas, cujos valores seriam deduzidos de sua folha de pagamento. 

Afirma que em Nov/2009 renegociou o contrato de empréstimo, para 

levantar uma quantia em dinheiro, cuja renegociação ficou em 60 

(sessenta) parcelas, iniciando o pagamento da 1ª parcela em 12/2009, 

com parcela final em 11/2014. Aduz que nos meses de novembro e 

dezembro de 2013 ficou impossibilitado de efetuar o pagamento, uma vez 

que passou três meses sem receber seu salário, vindo a regularizar 

apenas em janeiro de 2014. Afirma o autor que em janeiro de 2014 entrou 

em contato com o Banco Réu para regularizar a quitação, sendo que lhe 

foi encaminhado dois boletos que juntos totalizavam o valor de R$ 532,64 

(quinhentos e trinta e dois e sessenta e quatro). O mesmo ocorreu no mês 

de fevereiro de 2014, sendo pago mais dois boletos que totalizaram o 

valor da parcela. Assevera o autor que, em razão da quitação das 

parcelas em atraso, acreditava que a última parcela seria no mês 11/2014, 

conforme o contratado, entretanto, o banco requerido lançou mais duas 

cobranças nos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Dessa 

forma, houve o pagamento a maior da quantia de R$1.065,28 (hum mil e 

sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos). O Banco Requerido, 

embora citado, não apresentou contestação, tampouco compareceu à 

audiência de conciliação, tornando-se revel. Analisando os autos verifico 

que o autor comprovou suas alegações, trazendo aos autos as fichas 

financeiras e os boletos pagos, o que comprova cobranças indevidas, 

bem como que houve o pagamento de valores a maior. Analisando-se os 

documentos juntados pelo requerido, observa-se que além dos boletos 

pagos pelo autor para a regularização das parcelas em atraso, o 

requerido efetuou indevidamente a cobrança de duas parcelas na conta 

do autor, nos meses 12/2014 e 01/2015. O contrato de refinanciamento do 

empréstimo é claro ao constar que o débito seria parcelado em 60 

prestações iguais de R$532,64 (quinhentos e trinta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos), iniciando em 12/2009 e finalizando em 

11/2014. Em que pese o autor tenha atrasado o pagamento de duas 

parcelas, o mesmo realizou a quitação do débito através de boleto 

bancário, ficando adimplente com as prestações do empréstimo. Ocorre 

que, além dos boletos pagos pelo autor, o requerido efetuou, 

indevidamente, a cobrança de mais duas prestações, sendo que o valor a 

maior é de R$1.065,28 (hum mil e sessenta e cinco reais e vinte e oito 

centavos). Assim, entendo que se trata de cobrança indevida, vez que o 

autor estava adimplente com todas as parcelas do empréstimo. Desse 

modo, a declaração da ilegalidade das cobranças é medida que se impõe. 

Consequentemente, deve o reclamado restituir em dobro os valores 

cobrados indevidamente. No tocante ao dano moral, verifico que o réu 

prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem 

como com a falta de retorno por parte do banco réu. Corroborando com o 

nosso entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

se manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. No presente 

caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de 

serviços por parte do réu, gerou completo aborrecimento e 

constrangimento a parte autora, posto que com isso, tem o dever de 

indenizar a parte pelos danos causados. Sendo assim, com respeito à 

reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o dano em 

debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a 

materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio 

abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social 

que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou 

tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova 

material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve 

ser em valor tal que garanta à parte autora uma reparação (se possível) 

pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a 

conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento símile. Nesta linha, entendo que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado da autora e aplicação de pena 

exacerbada à demandada. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia 

de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Em razão do 
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exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Condeno a ré a 

restituir o valor de R$ 2.130,56 (dois mil cento e trinta reais e cinquenta e 

seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao 

mês, ambos contados a partir da citação. b) Condeno a promovida a pagar 

ao promovente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença, considerando que o valor do dano foi aferido/projetado para a 

presente data, estando já atualizado. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011662-03.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA MANHANI DE CARVALHO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011662-03.2015.8.11.0037 

Promovente: WANESSA COSTA BATISTA Promovido: OI MOVEL S.A 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por WANESSA COSTA 

BATISTA em face de OI MOVEL S.A. Devidamente citado, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao 

banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto 

desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação aduzindo a autora 

contratou os seus serviços e os utilizou, sendo que não efetuou o 

pagamento, o que gerou a negativação de seu nome. Analisando a 

questão discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações 

trazendo aos autos imagens de telas sistêmicas pelas quais demonstram a 

relação jurídica entre as partes, bem como demonstra que os serviços 

foram utilizados e não adimplidos. Ademais, o endereço constante nas 

telas sistêmicas juntadas pela ré é o mesmo indicado pela autora na 

petição inicial e ainda, pelo extrato de negativações juntado pela autora, é 

possível observar que a mesma possui várias negativações, que sequer 

foram contestadas em outras ações, o que indica que é uma devedora 

habitual. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços de 

telefonia da ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, 

ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que a autora utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 17 de setembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

17.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012013-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILLIANS RODRIGUES MARTINY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA MANHANI DE CARVALHO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012013-39.2016.8.11.0037 

Promovente: WILLIANS RODRIGUES MARTINY Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 8012012-54.2016.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por WILLIANS RODRIGUES 

MARTINY em face de VIVO S.A. Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 

20 da Lei 9.099/95, que a ausência do réu em qualquer das audiências de 

conciliação ou instrução, gera revelia deste. No presente caso, a ré não 

compareceu à audiência de instrução designada, conforme consta no 

termo de audiência anexo nos autos. Assim, muito embora tenha ela 

juntado contestação tempestiva, esta é revel, tendo em vista sua ausência 

na audiência de instrução. Entretanto os documentos juntados pela ré 

devem ser levados em consideração, eis que a contestação foi juntada 

tempestivamente. Passo à análise do mérito. O requerente alega que seus 

dados foram incluídos indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

no entanto desconhece o débito em questão. A requerida por sua vez, 

alega que o requerente contratou seus serviços e os utilizou, sendo que 

não efetuou o pagamento, o que gerou a negativação de seu nome. 

Analisando a questão discutida verifico que parcial razão assiste a parte 

autora, vez que a requerida não logrou êxito em comprovar as alegações. 

A empresa requerida juntou documentos e telas sistêmicas ilegíveis e não 
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compareceu à audiência de instrução designada, não comprovando as 

alegações lançadas em sede de contestação. Dessa forma, resta 

configurada a ilícita conduta da reclamada que, por sua conta e risco 

disponibilizou os dados do reclamante à consulta pública, qualificando-a 

como má pagadora quando esta em nada contribuiu com o fato danoso. 

Por consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito 

encontra acolhida na presente demanda. No entanto, verifico que existem 

outras inscrições em nome do autor, conforme se observa no extrato 

juntado pelo próprio autor. Assim, razão não assiste o autor para que seja 

indenizado por dano moral, pois já havia restrições anteriores, que sequer 

foram contestadas em outras ações, o que nos leva a crer que tal 

negativação é totalmente devida. Nesse sentido: “E M E N T ARECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR 

DE R$ 127,38 (cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA 

SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DANO MORAL CONFIGURADO – 

RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ QUE DEVE SER AFASTADO 

– APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ, ANTE A EXISTÊNCIA DE 

NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico 

que não restou comprovada a existência do débito e da relação contratual, 

posto que em nenhum momento a parte Recorrida apresenta documentos 

comprobatórios. Ademais, não colaciona sequer o contrato, histórico de 

pagamentos e ordens de serviços, logo, é imprescindível que haja o 

reconhecimento da inexigibilidade do débito. 2. A inscrição indevida do 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inexistência de 

vinculo contratual, torna indevido o apontamento, ensejando o recebimento 

de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados.3. Entretanto, existindo negativação preexistente, 

aplica-se a Súmula 385 do STJ.4. Observa-se claramente que a parte 

Recorrente possui negativações anteriores, conforme verificado em 

pesquisa feita nos sistemas conveniados, o que demonstra que sua moral 

não pode ser considerada abalada.5. Outrossim, a parte Recorrente não 

discute judicialmente as negativações anteriores, não tendo assim 

comprovado que esta é indevida.6. Deste modo, a sentença merece 

reparos, julgando parcialmente procedente o pedido inicial da parte Autora, 

declarando tão somente inexigível o débito, já que a Reclamada deixou de 

comprovar que a negativação era devida. 7. Recurso parcialmente provido 

para declarar inexistente o débito, bem como afastar a condenação em 

litigância de má-fé. (TJMT - PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)” Portanto, 

entendo pelo não acolhimento do pedido de danos morais, com 

fundamento na Súmula 385 do STJ. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Declaro inexistentes os débitos no valor de R$44,90 (quarenta 

e quatro reais e noventa centavos), de 02/07/2014, referente ao contrato 

nº 0000000109134627, apontados no SPC/SERASA em nome da 

reclamante e efetuados pelo reclamado; b. Indefiro o pedido de dano 

moral. c. Deve a reclamada providenciar a exclusão da negativação, sob 

pena de execução de obrigação de fazer. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de 

setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000602-50.2018.8.11.0037 

Promovente: PAULO ANTONIO RIBEIRO Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por PAULO ANTONIO RIBEIRO em 

face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação. Em que pese o autor 

tenha juntado justificativa para sua ausência em audiência de conciliação, 

o motivo indicado não é hábil para justificar a ausência do autor, uma vez 

que o mesmo estava ciente da data da audiência há mais de um mês e 

teve tempo suficiente para se programar. Portanto, não acolho a 

justificativa apresentada pelo autor. Assim, conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 17 de setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010659-13.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA FRANCIELI UHDE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010659-13.2015.8.11.0037 

Promovente: BRESSAN & CIA LTDA - ME Promovido: PAMELA FRANCIELI 

UHDE MELO Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por BRESSAN & 

CIA LTDA - ME em face de PAMELA FRANCIELI UHDE MELO A audiência 

de conciliação foi inexitosa, ante a ausência da parte reclamada. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Passo à análise do mérito. A parte autora alega que é credora 

da reclamada, na importância de R$ 1.944,53 (um mil novecentos e 

quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), representada por 

Títulos de Crédito devidamente assinados pela Requerida no ato da 

compra no estabelecimento comercial da Autora, Supermercado Bressan. 

Afirma que é oriunda de compras realizadas nos meses julho e 

agosto/2012, bem como alega que o valor corrigido e atualizado do débito 

perfaz a importância de R$3.105,79 (três mil cento e cinco reais e setenta 

e nove centavos). A parte reclamada não apresentou contestação, 

tampouco compareceu à audiência de conciliação. Dessa forma resta 

clara a REVELIA da parte ré. Entendo que razão assiste a parte autora, 

uma vez que a autora efetuou compras na empresa reclamante e não 

efetuou o pagamento. Através dos títulos de crédito juntados pela autora, 

constata-se que os títulos de valores R$483,30 (28/07/2012), R$209,36 

(27/08/2012), R$33,64 (17/08/2012), R$739,06 (15/08/2012) e R$22,68 

(15/08/2012), foram assinados pela ré, totalizando o valor de R$1.488,04 

(hum mil quatrocentos e oito reais e quatro centavos) em compras 

realizadas pela ré. Quanto aos demais títulos, estes foram assinados por 

terceiros e a autora sequer juntou documento para comprovar que o 

terceiro tinha autorização para efetuar a compra em nome da requerida. 

Portanto, entendo que o valor devido à requerente pela requerida totaliza 

um valor de R$1.488,04 (hum mil quatrocentos e oito reais e quatro 

centavos). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a) Condeno a ré a pagar a 

quantia de R R$1.488,04 (hum mil quatrocentos e oito reais e quatro 

centavos) a parte autora, corrigido monetariamente (INPC/IBGE) desde a 

data de cada compra, e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar 

desta sentença; Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 169 de 854



art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011167-56.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA VERGINIA LEMOS VINCENSI (REQUERENTE)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D & D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

JOAO BATISTA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011167-56.2015.8.11.0037 

Promovente: CECILIA VERGINIA LEMOS VINCENSI Promovido: D & D 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por CECILIA VERGINIA LEMOS VINCENSI em face de D & 

D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A 

respeito do pedido de indeferimento da petição inicial alegado em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. A autora alega 

que é formada em Educação Física e realiza aula de natação na piscina de 

sua residência. Aduz que realizou uma reforma em sua piscina na data de 

19.12.2012, adquiriu da empresa Brilhar Casa & Lazer, um bolsão Vinil 

0,8mm, no valor de R$ 11.616,00 (onze mil seiscentos e dezesseis reais), 

fabricado pela Empresa Indrevi, ora Requerida, com garantia de três anos, 

bem como uma Manta de Fundo no valor de R$ 437,80 (quatrocentos e 

trintar e sete reais e oitenta centavos). Afirma que após dois anos da 

compra do bolsão, a autora notou a formação “rugas” no vinil e em razão 

disso, solicitou junto à empresa Brilhar o conserto do produto. Aduz que a 

solicitação ocorreu na data de 15 de dezembro de 2014, entretanto o 

produto só foi devolvido na data de 28 de fevereiro de 2015. Assevera a 

autora que, apesar do conserto, o bolsão continuou apresentando 

defeitos, tais como o vazamento excessivo de água, o que causou danos 

à autora, vez que passou a consumir mais água e mais energia para 

aquecer a água, além de perder vários alunos. Na data de 16.05.2015, a 

Requerente solicitou à empresa Brilhar para que fizesse a retirada do 

bolsão e o enviasse novamente à Requerida, ocasião em que fora 

constatado que havia defeito na “costura” do bolsão e “deslocamento de 

soldas”. Por fim, afirma que até a data da propositura da demanda, a 

empresa requerida não havia devolvido o bolsão de vinil, sendo que 

durante esse tempo a requerente ficou impossibilitada de exercer sua 

atividade laborativa, sofrendo vários prejuízos. A requerida por sua vez, 

contesta a ação aduzindo que o defeito apresentado no produto foi em 

razão do mau uso por parte da requerente, devido ao excesso de cloro 

aplicado na água. Afirma que a culpa pelo defeito do produto é 

exclusivamente da requerente, não tendo nenhuma responsabilidade pela 

reparação dos danos. Analisando-se os autos, verifica-se que razão 

assiste a requerente, vez que a requerida não logrou êxito em comprovar 

suas alegações, ao passo que a autora comprovou os fatos constitutivos 

de seu direito. A requerida não juntou nenhuma prova das suas alegações 

e o relatório enviado para a requerente diz respeito a suposto 

desbotamento do bolsão causado pelo uso excessivo de cloro na água. 

Ocorre que, o defeito mencionado pela autora em sua inicial é o 

descolamento das soldas do bolsão, o que ocasionava o esvaziamento da 

piscina da requerente. De fato, pelas fotos juntadas pela autora o defeito 

no produto é nítido e o mesmo não estava fornecendo a segurança que 

dele se espera, uma vez que a função do bolsão de vinil é fornecer uma 

resistente proteção e impermeabilização, o que não estava ocorrendo no 

presente caso. Quanto a produto defeituoso, o CDC assim dispõe: “§ 1° O 

produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele 

legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em 

circulação.” Assim, tenho que no presente caso, trata-se de produto 

defeituoso em que a requerida, como fabricante, é responsável pelos 

danos que o produto causou à requerente. O Art. 12 do Código de Defesa 

do Consumidor determina a responsabilidade objetiva do fabricante, 

produtor, construtor e importador de produto defeituoso. Vejamos: Art. 12. 

O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 

manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e 

riscos. Ao contrário do que a requerida alega, esta é responsável pela 

reparação dos danos causados pelo defeito do produto à requerente, uma 

vez que a mesma é a fabricante do produto defeituoso. Portanto, o 

fabricante do produto defeituoso é responsável pela reparação dos danos 

causados. O mesmo só não seria responsabilizado se comprovasse 

algumas das circunstancias elencadas no §3° do Art. 12 do CDC: §3° - (...) 

“I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado 

o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” No presente caso, a requerida não comprovou 

nenhuma das excludentes de responsabilidade e através de todo conjunto 

probatório, restou comprovado que o produto fabricado pela requerida 

apresenta defeito e não cumpriu com a função que dele se esperava. 

Assim, entendo pela responsabilização da reclamada frente aos prejuízos 

causados à reclamante, em razão do defeito do produto. Além de colocar 

produto defeituoso no mercado, a reclamada também falhou na prestação 

de seus serviços, vez que demorou mais de 30 (trinta) dias para sanar o 

vício, sendo que apenas reencaminhou o bolsão à requerente através de 

determinação judicial. Superada essa parte, passemos para a análise do 

dano material sofrido pela requerente. A requerente afirma que em razão 

do defeito, houve aumento no consumo de energia e de água, uma vez 

que a piscina esvaziava rapidamente e era necessário encher e aquecer 

a piscina novamente. A autora juntou faturas de água através das quais 

se pode observar que no mês de março de 2015 o consumo da autora foi 

bem superior aos demais meses, entretanto não restou comprovado nos 

autos que o aumento no consumo se deu em razão do defeito do produto, 

uma vez que nos meses de abril e maio de 2015, o defeito ainda existia e o 

consumo de água da autora nesses meses foi dentro da média mensal. 

Igualmente, nas faturas de energia juntadas pela autora, observa-se que 

nos meses de março e abril de 2015 o consumo foi maior, entretanto em 

relação às faturas dos meses anteriores é possível concluir que o 

aumento no consumo se deu em razão da utilização da piscina. As faturas 

juntadas pela autora em que constam um consumo menor são referentes a 

meses em que a mesma estava de férias e não estava utilizando a piscina 

para realizar suas aulas de natação. Portanto, pode-se concluir que o 

aumento no consumo de energia elétrica da autora foi em razão da 

utilização do aquecedor de água para realizar as aulas de natação, sendo 

que nos meses em que não estava utilizando, o consumo foi menor. 

Assim, em relação ao pedido de danos materiais emergentes, não restou 

comprovado nos autos que o aumento do consumo de água e energia se 

deu em razão do defeito e portanto, razão não assiste a requerente em 

relação a tal pedido. Quanto aos lucros cessantes, a autora aduziu que 

possuía 66 (sessenta e seis) alunos matriculados com mensalidade de 

R$120,00 (cento e vinte reais mensais), gerando uma renda mensal de R$ 

7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais). Afirmou que durante o 

período em que o bolsão ficou na assistência técnica, a mesma deixou de 
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lucrar os valores da mensalidade, sendo que até a data da propositura da 

demanda sofreu uma perda de R$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e 

quarenta reais). Primeiramente é importante consignar que quando da 

primeira vez na assistência técnica, o bolsão foi devolvido no dia 

28/02/2015, conforme alegado pela autora em sua inicial. Afirmou que em 

razão do atraso na devolução, só pôde dar início às aulas uma semana 

após o marco inicial, sofrendo uma perda de R$30,00 (trinta reais) por 

aluno, totalizando um montante de R$1.980,00 (hum mil novecentos e 

oitenta reais). Ocorre que, a autora apenas juntou a ficha de vinte e três 

alunos e não sessenta e seis, como alegou, além de que, no mês de 

março alguns não foram para as aulas, consequentemente não houve 

pagamento e os alunos que foram nas aulas, pagaram a quantia de 

R$100,00 (cem reais). Levando em consideração que a mensalidade é de 

R$120,00 (cento e vinte reais), a autora supostamente sofreu uma perda 

de R$20,00 (vinte reais) por aluno e não R$30,00 (trinta reais) como 

alegou em sua inicial. Na própria ficha juntada pela autora consta que o 

motivo do desconto foi a limpeza da piscina e não o atraso no início das 

aulas como alegado pela autora (ID 3631019, pg. 02). Com relação aos 

meses de maio e junho, em que o bolsão permaneceu na assistência 

técnica, a autora deixou de ganhar, comprovadamente, o montante de 

R$5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte reais), referente a mensalidade 

de 23 alunos, comprovado através das fichas juntadas nos autos. Assim, 

entendo que o dano material sofrido pela autora é no montante de 

R$5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte reais), efetivamente 

comprovados nos autos. Deixo de aplicar a multa diária requerida na 

petição de id 3631252, vez que a tutela foi cumprida em tempo razoável, 

uma vez que a requerida recebeu a intimação no dia 20/07/2015 e 

despachou o produto no dia 31/07/2015. A aplicação da multa diária é um 

meio para coagir a parte a cumprir a liminar. No presente caso, a ré 

cumpriu a liminar em tempo razoável, não tendo que se falar em 

condenação em multa diária. Quanto ao dano moral, entendo pelo seu 

cabimento, uma vez que ao falhar na prestação de serviços por parte da 

ré, tanto na demora para solucionar o defeito, quanto por disponibilizar 

produto defeituoso no mercado, causou grande desespero e angustia à 

autora que ultrapassaram o mero aborrecimento. Vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUTO DEFEITUOSO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR. EXTENSÃO DO PREJUÍZO. JUROS. RELAÇÃO 

CONTRATUAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. 

Caracteriza dano moral a comercialização de produto defeituoso. A 

indenização mede-se pela extensão do dano. Os juros de mora, em 

relações contratuais, são computados a partir da citação. Incide a 

correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Recurso 

provido. (Processo AC 10024100431550001 MG Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL Publicação 16/06/2014 Julgamento 10 de Junho 

de 2014 Relator Amorim Siqueira)”. Portanto, entendo pelo acolhimento do 

dano moral. No que concerne à fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa aos reclamantes, bem como, resultar irrisória 

soma à reclamada, fixo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Ratifico a liminar 

concedida nos autos; b. Condeno a ré ao pagamento da quantia única de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor 

há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença; c. Condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$5.520,00 

(cinco mil quinhentos e vinte reais), referente ao dano material sofrido pela 

autora, devidamente atualizado pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos contados da data desta 

sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

LUIS ANTONIO ORLANDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000279-45.2018.8.11.0037 

Promovente: SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA Promovido: BANCO PAN 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por SEBASTIAO GABRIEL 

DA SILVA em face de BANCO PAN S.A. Devidamente citado, o reclamado 

apresentou contestação tempestiva. A tentativa conciliatória restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. O autor alega que recebe benefício previdenciário do INSS. Aduz 

que recebe benefício do INSS através do banco do Brasil. Afirma que o 

requerido realizou em seu benefício diversas operações financeiras, a 

título de empréstimos consignados, entretanto o autor aduz desconhecer 

tais operações. O requerido alega que procedeu, de forma administrativa, 

com o encerramento de todos os vínculos desconhecidos. Afirma que os 

valores dos empréstimos foram transferidos para a conta do autor e que 

tais valores não foram devolvidos ao requerido. Assevera que não 

cometeu nenhum ilícito, vez que os empréstimos foram contratados por 

terceiro fraudador. Analisando-se os autos, verifica-se que o requerido 

não comprovou que as contratações dos empréstimos foram realizadas 

pelo autor ou por terceiro fraudador. Assim, pelas provas trazidas aos 

autos, bem como os argumentos lançados, entendo que houve falha na 

prestação dos serviços por parte do réu, eis que não tomou as 

precauções necessárias para impedir o ato fraudulento. Cumpre 

mencionar, que por se tratar de relação de consumo, em que o 

consumidor é parte hipossuficiente, cabia ao réu provar que a contratação 

do empréstimo consignado foi realizado pelo autor, entretanto, este nada 

juntou para fazer prova de sua alegação. Quanto a responsabilidade das 

instituições financeiras pela segurança dos serviços por ela prestados, 

esta é considerada objetiva, em razão do risco da atividade bancária e da 

relação de consumo existente com os clientes (CC, art. 927, parágrafo 

único, e CDC, art. 14). Vejamos: “CDC. Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” O caput referido artigo 14 do CDC prevê a regra da 

responsabilidade civil objetiva, isto é, independentemente de culpa. Por 

sua vez, o § 3° do mesmo artigo trata das causas de exclusão de 

responsabilidade do fornecedor de serviços. Vejamos: “CDC. Art. 14. (...) 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Ademais, é entendimento do STJ 

na súmula 479, de que mesmo em caso fortuito, a responsabilidade da 

instituição financeira é objetiva. Vejamos: “Súm. 479 - As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 
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interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias.” E é exatamente a hipótese dos autos, já que, neste 

caso, o réu sequer conseguiu provar que a contratação dos empréstimos 

consignados se deu por culpa do autor ou de terceiros. Portanto, tem-se 

que aplicar a responsabilidade objetiva do banco réu ao presente caso, 

eis que assume o risco pelas atividades exercidas, bem como prestou 

serviço falho e além disso, não dignou-se em provar qualquer alegação 

que o eximi de culpa. Portanto, deve ele ser responsabilizado pelos danos 

causados a parte autora. Por consequência, tenho que a declaração de 

inexistência do débito encontra-se acolhida na presente demanda. No 

tocante ao dano moral, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. 

Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, e com isso gerou transtornos ao reclamante, pelo desgaste e 

o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de retorno 

por parte do banco réu. Corroborando com o nosso entendimento, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no 

sentido de que o descaso com o consumidor é situação hábil à 

caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações em 

que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. No presente 

caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de 

serviços por parte do banco réu, gerou completo aborrecimento e 

constrangimento a parte autora, posto que com isso, tem o dever de 

indenizar a parte pelos danos causados. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL . 

DANOS MATERIAIS E MORAIS . BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA . 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR . I - 

A pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora 

apelada não impede a interposição da apelação pela outra parte . 

Preliminar de não conhecimento do recurso afastada . II - O desconto 

indevido nos proventos de aposentadoria não autorizado pelo consumidor 

indica falha no serviço bancário, configurando danos morais indenizáveis . 

III - Tendo o banco reconhecido expressamente que os contratos de 

empréstimo consignado indicam fraude, deve a instituição financeira 

restituir os valores indevidamente descontados. (Processo AC 160712009 

MA, Orgão Julgador: SAO LUIS, Julgamento: 29 de Setembro de 2009, 

Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF) Sendo assim, com respeito à 

reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o dano em 

debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a 

materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio 

abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social 

que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou 

tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova 

material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve 

ser em valor tal que garanta à parte autora uma reparação (se possível) 

pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a 

conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento símile. Nesta linha, entendo que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado da autora e aplicação de pena 

exacerbada à demandada. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia 

de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Quando ao pedido 

de repetição de indébito, o autor alegou que os descontos estavam sendo 

realizados, entretanto não apresentou nenhum documento para 

comprovar, vez que nos extratos juntados não consta nenhum desconto. 

apesar disso, é um direito que lhe assiste, caso descontos referentes a 

esses consignados tenham sido realizados, sob pena de gerar 

enriquecimento sem causa do reclamado. A sentença não é ilíquida pelo 

fato de não apresentação dos comprovantes de descontos, o que pode, 

excepcionalmente, ser suprido em fase de execução, visto que aferível o 

valor por meros cálculos aritméticos. Em razão do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Determino a nulidade 

dos contratos de empréstimos n° 311922958-5, n°313119453-6, 

n°314106201-2 e n° 309828990-7 e a consequente cessação dos 

descontos referentes a esses empréstimos no benefício do autor. b) 

Condeno o reclamado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos 

danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença. c) Determino ao autor a devolução dos valores referentes aos 

contratos de empréstimos consignados não realizados pelo autor, mas 

que foram disponibilizados em sua conta, somando o montante de R$ 

6.914,05 (seis mil novecentos e quatorze reais e cinco centavos), no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo a devolução ser feita através de 

depósito judicial, na conta única do TJMT, ou compensada na fase de 

cumprimento de sentença. d) Condeno a ré a devolver ao autor eventuais 

descontos que tenham sido comprovadamente realizados em sua folha de 

pagamento, de forma simples, corrigida monetariamente desde os 

descontos e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data da 

citação. Faculto à reclamada a COMPENSAÇÃO DE VALORES por ocasião 

do cumprimento da sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 23.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000335-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

JOVELINA LUCAS DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000335-49.2016.8.11.0037. 

Promovente: JOVELINA LUCAS DA SILVA MONTEIRO Promovido: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se de ação conexa com as 

ações 1000337-19.2016.8.11.0037 e 1000332-94.2016.8.11.0037 Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por JOVELINA LUCAS DA SILVA 

MONTEIRO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Devidamente citado, o reclamado apresentou contestação tempestiva. A 

tentativa conciliatória restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Das Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento 

da petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. 

Passo à análise do mérito. A autora alega que estão sendo lançados 

descontos em seu benefício previdenciário e buscou informações a 

respeito, descobrindo que foram realizados empréstimos consignados em 

seu nome e que estão sendo descontados em folha, entretanto não foram 

realizados por ela, bem como nunca utilizou os valores emprestados. 

Alega ainda, que em contato com o Banco Réu através do Procon, lhe foi 

informado que os descontos advém de empréstimo consignado, em tese 

contratado pela parte autora. A autora alega que jamais realizou 

empréstimos. Alega ainda, que embora o réu tenha lhe encaminhado o 

contrato assinado, a assinatura constante no contrato não é a da parte 

autora, sendo uma assinatura falsa. O banco réu, por sua vez, alega que 

a parte autora contratou empréstimo consignado, tendo devidamente 

assinado o contrato. Por fim, alega que agiu dentro de seu direito, não 
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tendo que se falar em ato ilícito. Inicialmente, é importante mencionar que a 

descoberta da verdade é um dos objetivos do processo. No caso em 

análise, em relação ao contrato de empréstimo de n° 596560761 se 

verifica que realmente foi contratado pela autora, uma vez que a 

assinatura no contrato de empréstimo é idêntica à que consta em seus 

documentos. Assim, tenho que quanto ao mencionado contrato, 

improcedem os pedidos da autora. Já com relação aos outros dois 

contratos de empréstimos lançados na aposentadoria da autora, o réu não 

comprovou sua legalidade e não juntou nenhum documento que 

comprovasse que a autora realizou a contratação dos mesmos. Cumpre 

mencionar, que por se tratar de relação de consumo, em que o 

consumidor é parte hipossuficiente, cabia ao réu provar que a contratação 

dos empréstimos foi realizada pela autora. É certo que a responsabilidade 

das instituições financeiras pela segurança dos serviços por ela 

prestados, esta é considerada objetiva, em razão do risco da atividade 

bancária e da relação de consumo existente com os clientes (CC, art. 927, 

parágrafo único, e CDC, art. 14). Vejamos: “CDC. Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” O caput referido artigo 14 do 

CDC prevê a regra da responsabilidade civil objetiva, isto é, 

independentemente de culpa. Por sua vez, o § 3° do mesmo artigo trata 

das causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços. 

Vejamos: “CDC. Art. 14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Ademais, é entendimento do STJ na súmula 479, de que mesmo em caso 

fortuito, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva. Vejamos: 

“Súm. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias.” E é exatamente a 

hipótese dos autos, já que, neste caso, o réu sequer conseguiu provar 

que a contratação dos empréstimos consignados de n° 803252770 e 

805773468 se deu por culpa da autora. Portanto, tem-se que aplicar a 

responsabilidade objetiva do banco réu ao presente caso, eis que assume 

o risco pelas atividades exercidas, bem como prestou serviço falho e além 

disso, não dignou-se em provar qualquer alegação que o eximisse de 

culpa. Portanto, deve ele ser responsabilizado pelos danos causados a 

parte autora. No tocante ao dano moral, verifico que a ré prestou um 

serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a reclamante, pelo 

desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta 

de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o nosso 

entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se 

manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. No presente 

caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de 

serviços por parte do banco réu, gerou completo aborrecimento e 

constrangimento a parte autora, posto que com isso, tem o dever de 

indenizar a parte pelos danos causados. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL . 

DANOS MATERIAIS E MORAIS . BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA . 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR . I - 

A pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora 

apelada não impede a interposição da apelação pela outra parte . 

Preliminar de não conhecimento do recurso afastada . II - O desconto 

indevido nos proventos de aposentadoria não autorizado pelo consumidor 

indica falha no serviço bancário, configurando danos morais indenizáveis . 

III - Tendo o banco reconhecido expressamente que os contratos de 

empréstimo consignado indicam fraude, deve a instituição financeira 

restituir os valores indevidamente descontados. (Processo AC 160712009 

MA, Orgão Julgador: SAO LUIS, Julgamento: 29 de Setembro de 2009, 

Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF) Sendo assim, com respeito à 

reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o dano em 

debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a 

materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio 

abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social 

que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou 

tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova 

material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve 

ser em valor tal que garanta à parte autora uma reparação (se possível) 

pela lesão experimentada, bem como implique àquele que efetuou a 

conduta reprovável impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento símile. Nesta linha, entendo que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado da autora e aplicação de pena 

exacerbada à demandada. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia 

de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Quanto a 

restituição dos valores, cabível a restituição, em dobro, dos valores 

cobrados indevidamente, de acordo com o previsto no artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que dispensável a 

existência de má-fé por parte de quem cobrou indevidamente. Basta que o 

engano não seja justificável, caso dos autos. Nesse sentido, devemos 

analisar os valores descontados. No contrato de n° 803252770 foram 

pagas 19 (dezenove) parcelas no valor de R$186,59 (cento e oitenta e 

seis reais e cinquenta e nove centavos) cada uma, somando um montante 

de R$3.545,21 (três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e um 

centavos). No contrato n° 805773468 foram pagas 8 (oito) parcelas de 

R$24,79 (vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) cada uma, o que 

equivale a quantia de R$ 198,32 (cento e noventa e oito reais e trinta e 

dois centavos). Assim, o quantum de repetição de indébito é de R$ 

7.487,06 (sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e seis centavos), eis 

que no presente caso deve ser realizado o pagamento em dobro. Em 

razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

e: a) Determino a nulidade dos contratos de empréstimo de n° 803252770 

e 805773468; b) Determino a cessação dos descontos em folha na conta 

da reclamante dos valores referentes ao contratos de n° 803252770 e 

805773468; c) Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) pelos danos morais sofridos pela reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença. d) Condeno o reclamado a restituir a autora em dobro pelos 

valores que cobrou indevidamente, o que equivale ao valor de R$ 7.487,06 

(sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e seis centavos), 

devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescidos de multa de 1% ao 

mês, ambos contados da data da citação. e) Indefiro o pedido de nulidade 

do contrato de n° 596560761, bem como indefiro o pedido de devolução 

dos valores descontados, eis que houve a efetiva contratação do referido 

empréstimo. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011476-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CLEDISON FERNANDES FRAZAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011476-43.2016.8.11.0037 

Promovente: CLEDISON FERNANDES FRAZAO Promovido: VIVO S.A. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por CLEDISON FERNANDES 

FRAZAO em face de VIVO S.A. Devidamente citado, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 
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consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 

20 da Lei 9.099/95, que a ausência da ré em qualquer das audiências de 

conciliação ou instrução, gera revelia desta. No presente caso, a ré não 

compareceu à audiência de instrução designada, conforme consta no 

termo de audiência anexo nos autos. Assim, muito embora tenha ela 

juntado contestação tempestiva, esta é revel, tendo em vista sua ausência 

na audiência de instrução. Entretanto os documentos juntados pela ré 

devem ser levados em consideração, eis que a contestação foi juntada 

tempestivamente. Passo à análise do mérito. O autor alega que a ré incluiu 

seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré 

contesta a ação aduzindo o autor contratou os seus serviços e os utilizou, 

sendo que não efetuou o pagamento, o que gerou a negativação de seu 

nome. Analisando a questão discutida verifico que a requerida comprovou 

suas alegações trazendo aos autos imagens de telas sistêmicas pelas 

quais demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como demonstra 

que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Ademais, conforme 

depoimento prestado em audiência de instrução, o autor confessou já ter 

possuído telefone celular vinculado à ré, o que demonstra a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os 

serviços de telefonia da ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato de 

má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE e: a. 

Condeno a parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira 

parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado 

(a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (NCPC, artigo 85); Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 23.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

MARCOS APARECIDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000088-97.2018.8.11.0037 

Promovente: MARCOS APARECIDO DE ARAUJO Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 1000086-30.2018.8.11.0037 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARCOS APARECIDO DE 

ARAUJO em face de VIVO S.A. Devidamente citado, o reclamado 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

Alegada Incompetência do Juízo Em que a parte autora, em sede de 

impugnação, tenha alegado incompetência do Juízo sob o argumento de 

que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, o que 

acarretaria em extinção do feito sem julgamento de mérito. Entendo que tal 

procedimento não é necessário no presente caso, vez que o contrato 

trazido pela ré foi devidamente assinado e está acompanhado dos 

documentos pessoais da parte autora. Assim, não vejo necessidade de 

realização de perícia e portanto não há que se falar em incompetência do 

Juizado Especial para julgar a presente ação. Passo à análise do mérito. O 

autor alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o 

débito em questão. A ré contesta a ação aduzindo que o autor contratou e 

utilizou os seus serviços de telefonia, sendo que não adimpliu com 

algumas faturas, o que ensejou a negativação de seu nome. Analisando a 

questão discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações 

trazendo aos autos o Termo de Adesão devidamente assinado e 

acompanhado dos documentos pessoais do autor, entregues no momento 

da contratação do serviço, bem como juntou as faturas da linha telefônica 

do autor, o que demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como 

que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Portanto, há de se 

concluir que o autor utilizou os serviços os serviços da ré e não adimpliu 

com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor utilizou os serviços 

contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por 

parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo 

que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); 

b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% 

(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e 

danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto 

de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de setembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 23.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))
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MARILEIDE COSTA FERREIRA VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000754-98.2018.8.11.0037 

Promovente: MARILEIDE COSTA FERREIRA VILELA Promovido: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1000753-16.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por MARILEIDE COSTA FERREIRA VILELA em face de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A respeito do 

pedido de indeferimento da petição inicial alegado em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. A autora alega 

que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em 

questão. O réu contesta a ação aduzindo que a autora possui relação 

jurídica com banco através de cartão de crédito, bem como que utilizou os 

serviços do referido cartão de crédito e não adimpliu com o pagamento, 

motivo pelo qual teve seu nome negativado. Analisando a questão 

discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo 

aos autos as faturas, imagens de telas sistêmicas e os áudios dos 

atendimentos realizados à autora, o que demonstram a relação jurídica 

entre as partes, bem como que os serviços foram utilizados e não 

adimplidos. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços os 

serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, 

ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que a autora utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto 

de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de setembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 23.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000848-46.2018.8.11.0037 

Promovente: OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA Promovido: 

VIVO S.A. Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1000849-31.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de VIVO S.A. 

Devidamente citado, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Das Preliminares A respeito do pedido de indeferimento da 

petição inicial alegado em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto a preliminar de mérito vindicada. Passo à 

análise do mérito. O autor alega que a ré incluiu seus dados indevidamente 

junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto 

desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação aduzindo que o 

autor contratou os seus serviços e os utilizou, sendo que não efetuou o 

pagamento, o que gerou a negativação de seu nome. Analisando a 

questão discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações 

trazendo aos autos imagem de tela sistêmicas que demonstram a relação 

jurídica entre as partes, bem como demonstra que os serviços foram 

utilizados e não adimplidos. Além disso, cumpre destacar que, embora o 

autor negue a existência de vínculo com a ré, no extrato de negativação 

juntado por ele (página 22 em ordem crescente), consta como linha 

telefônica do autor, a linha que ensejou a negativação de seu nome, qual 

seja (66) 99681-4597. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os 

serviços de telefonia da ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato de 

má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais (art. 

55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do 

advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, 

conforme dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 
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Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 23 de setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 23.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE MORAES ROSA (ADVOGADO(A))

LUIZA CRISTIANE NICODEMOS VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001149-90.2018.8.11.0037 

Promovente: LUIZA CRISTIANE NICODEMOS VIANA Promovido: 

ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos e examinados 

os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação promovida por LUIZA CRISTIANE NICODEMOS VIANA em 

face de ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivos 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Alega o requerente que no dia 31/07/2017 às 21h35min saiu de 

Ji-Paraná/Rondônia com destino a Primavera do Leste/MT. Assevera que 

possuía uma mala e uma caixa de papelão, que foram devidamente 

etiquetadas e colocadas no bagageiro do ônibus, após, fora entregue o 

ticket das bagagens. Afirma que em Cuiabá foi feito pela empresa uma 

troca de veículo, sendo que as bagagens de mão são responsabilidade do 

passageiro de conduzí-las para o veículo novo e a empresa se 

responsabiliza pela bagagem transportada no bagageiro. Alega que ao 

chegar em Primavera do Leste o ticket foi entregue ao motorista para 

retirada da caixa e da mala no bagageiro, porém a caixa não foi 

encontrada, sendo que foi constatado o extravio da caixa. A autora afirma 

que os itens que continham na caixa equivalem a R$6.000,00 (seis mil 

reais). A parte requerida, embora devidamente citada, não apresentou 

contestação, tampouco compareceu à audiência de instrução, 

tornando-se revel. Compulsando os autos verifico que houve falha na 

prestação de serviços da reclamada, pois esta não prestou de forma 

adequada os serviços fornecidos a reclamante, ei que esta teve sua 

bagagem extraviada, o que causou grande descontentamento a autora. A 

falha na prestação de serviços por parte da ré, causou danos de ordem 

moral e material à parte autora, em razão do extravio de sua bagagem. 

Assim o extravio da bagagem da autora configura falha na prestação de 

serviços por parte da requerida e que causou constrangimentos 

transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. Nesse sentido: 

REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVAS NOS AUTOS DO EXTRAVIO DA 

BAGAGEM. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO 

DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO 

PARA R$ 2.500,00, A FIM DE ADEQUAR AOS PARÂMETROS UTILIZADOS 

PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005867601, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 22/03/2016). Portando, entendo pelo acolhimento do dano 

moral. No que concerne à fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa aos reclamantes, bem como, resultar irrisória 

soma à reclamada, fixo a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais. Com relação ao dano material, entendo que a ré deve 

restituir à autora os prejuízos sofridos. Entretanto, para que haja total 

procedência do dano material, é necessário que haja comprovação do 

prejuízo sofrido. No caso dos autos, embora a autora alegue que os 

pertences constantes em sua bagagem extraviada equivaliam ao montante 

de R$6.000,00, está apenas trouxe notas fiscais de alguns de seus 

pertences. Portanto, o dano material comprovado nos autos é de R$ 

1.989,20 (hum mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos). Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PARCIALMENNTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a ré ao 

pagamento da quantia única de R$6.000,00 (seis mil reais) de indenização 

por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos 

índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, 

ambos, contados da data desta sentença; b. Condeno a reclamada ao 

pagamento do valor de R$1.989,20 (hum mil novecentos e oitenta e nove 

reais e vinte centavos), referente ao dano material sofrido pela autora, 

devidamente atualizado pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescido de 

juros legais de 1% ao mês, ambos contados da data desta sentença. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 23 de setembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 23.09.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE LINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001113-48.2018.8.11.0037 

Promovente: MARILENE LINA DOS SANTOS Promovido: ÁGUAS DE 

PRIMAVERA LTDA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

MARILENE LINA DOS SANTOS em face de ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 
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14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Preliminarmente Da Justificava da Autora pela ausência 

em Audiência de Conciliação A autora juntou atestado médico 

comprovando a impossibilidade de comparecimento em audiência de 

conciliação. Acolho a justificativa apresentada pela autora e ainda, deixo 

de designar nova audiência em razão de a parte ré não demonstrar 

interesse em realizar composição amigável, bem como por questões de 

celeridade e economia processual que são princípios norteadores dos 

Juizados Especiais.Não justifica mais, nesta fase do processo, a 

regressão quando patente o desinteresse da própria ré na conciliação. Da 

Revelia Leciona o art. 20 da Lei 9.099/95, que a ausência do réu em 

qualquer das audiências de conciliação ou instrução, gera revelia deste. 

No presente caso, a Ré não compareceu à audiência de conciliação 

designada, conforme consta no termo de audiência anexo nos autos. 

Assim, muito embora tenha ela juntado contestação tempestiva, esta é 

revel, tendo em vista sua ausência na audiência de instrução. Entretanto 

os documentos juntados pela ré devem ser levados em consideração, eis 

que a contestação foi juntada tempestivamente. Passo à análise do mérito. 

Aduz a autora que a reclamada efetuou a suspensão do fornecimento de 

água para a residência da autora, sob alegação de que a autora estava 

inadimplente com a fatura referente ao mês de abril de 2016. Assevera 

ainda, que a ré efetuou cobranças indevidas por fatura já quitada, bem 

como cobrou taxa indevida de R$11,43 (onze reais e quarenta e três 

centavos). A ré por sua vez, alega que a autora não junta sequer um 

documento que comprove a efetiva suspensão do fornecimento de água 

de sua residência, bem como alega que em seu sistema não possui 

nenhuma ordem de suspensão do serviço. Analisando os autos verifico 

que a requerente comprovou a suspensão indevida do fornecimento de 

água, vez que a fatura do mês de abril/2016 estava devidamente quitada. 

Ademais, a ré alega que não há em seu sistema nenhuma ordem de 

suspensão do serviço, entretanto não juntou aos autos nenhum 

documento para comprovar suas alegações, ao passo que a autora juntou 

documentos hábeis a comprovar seus pedidos. Verifico ainda, que a ré 

efetuou várias cobranças indevidas, visto que a fatura cobrada já havia 

sido paga. É certo que o fato de ter suspenso o fornecimento de água, por 

fatura paga, supera em muito os meros dissabores do cotidiano, tornando 

o fato passível de indenização. Dessa forma, o dano moral merece ser 

acolhido. Por outro lado, referida indenização deve trazer em seu 

arbitramento o caráter punitivo/educativo sem provocar enriquecimento 

ilícito daquele que o recebe. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE VALORES - 

CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - QUANTUM 

I N D E N I Z A T Ó R I O  –  O B S E R V Â N C I A  D O  T R I N Ô M I O 

REPARAÇÃO-PUNIÇÃO-PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – 

RECURSO PROVIDO. Para arbitrar o valor da indenização deve-se atentar 

ao trinômio reparação-punição-proporcionalidade, levar em conta as 

circunstâncias do caso, as condições pessoais e econômicas do ofensor 

e do ofendido e o que seria razoável para compensar o ofendido do 

prejuízo experimentado, de modo que a condenação deve ser majorada 

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).(TJ-MS - APL: 08240867220128120001 

MS 0824086-72.2012.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, 

Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/02/2016). Dessa forma, sopesando os fatos e analisando as condições 

das partes, fixo-o em R$4.000,00 (quatro mil reais). Nos autos não restou 

demonstrado que o valor cobrado de R$11,43 (onze reais e quarenta e 

três centavos), se trata de taxa por atraso no pagamento da fatura. 

Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

bem como em restituição em dobro do valor cobrado. Ante o exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL e: a) Condeno a reclamada a pagar à reclamante o valor 

de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, 

ambos a contar desta sentença; b) Indefiro o pedido de repetição de 

indébito. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, 

da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 23 de setembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

23.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011805-89.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RAMOS TUNES (REQUERENTE)

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCISCO VENANCIO BATISTA DALLA PALMA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011805-89.2015.8.11.0037 

Promovente: MARCELO RAMOS TUNES Promovido: ROBSON BARCELOS 

PEREIRA & CIA LTDA - ME Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por MARCELO RAMOS TUNES em face de ROBSON BARCELOS PEREIRA 

& CIA LTDA - ME Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. Alega 

o autor que em abril de 2015, logo após realizar a compra do imóvel, este 

começou a apresentar vícios redibitórios e necessitava urgentemente de 

reparos. Aduz que a reclamada não efetuou o pagamento da fatura de 

energia do mês de março de 2015, bem como se nega a demolir e retirar o 

entulho da obra que se encontra em frente à residência do autor. Afirma 

que se seus vizinhos construírem muros, o mesmo fica impossibilitado de 

entrar em sua residência, uma vez que em frente ao seu imóvel está 

localizado todos os cavaletes dos registros de fornecimento de água, 

impossibilitando que o mesmo abra um portão de acesso à sua residência. 

Assevera que tentou por diversas vezes resolver os problemas junto à 

requerida, entretanto não obteve êxito. Por fim, aduz que o proprietário da 

requerida compareceu em seu local de trabalho e o constrangeu diante de 

seus colegas, insinuando que o pedreiro, funcionário da requerida, 

possuía gravações do autor tendo relações sexuais com uma parceira 

que fazia barulho. A requerida, por sua vez, aduz que sobrados foram 

construídos de acordo com a planta de projeto de execução, devidamente 

aprovado pelo engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste-MT. Afirma que após o termino da obra, a Prefeitura Municipal, por 

intermédio de seus agentes, vistoriou a construção e concedeu o 

HABITE-SE à requerida. Afirma a requerida que o requerente nunca o 

procurou para solucionar os problemas, alega ainda que a área que o 

autor pretende demolir é de uso comum de todos e o mesmo já estava 

ciente da localização de tal área quando da compra do imóvel, uma vez 

que a área já estava construída. Afirma ainda que a demolição da área 

comum diminuíra significativamente o valor dos imóveis. Assevera que a 

área de lazer e o estacionamento são áreas em condomínio, ou seja, de 

uso comum de todos os condôminos. Analisando-se os autos, verifica-se 

que razão assiste o requerente somente em relação aos vícios 

apresentados pelo imóvel. Restou comprovado nos autos, através das 

fotos juntadas, que o imóvel apresenta defeitos de construção, o que 

causou danos ao autor, bem como que tais defeitos diminuem o valor do 

imóvel e afetam a segurança deste. A responsabilidade do construtor é de 
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resultado, vez que se obriga pela boa execução da obra, de modo a 

garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para o qual foi 

encomendada. Assim, defeitos na obra, sejam eles aparentes ou ocultos, 

que importem sua ruína total ou parcial, configuram violação do dever de 

segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia da obra, o que 

enseja o dever de indenizar independentemente de culpa. O Art. 12 do 

Código de Defesa do Consumidor determina a responsabilidade objetiva do 

construtor. Vejamos: Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, 

nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 

construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Portanto, o 

construtor é responsável pela reparação dos danos causados em 

decorrência de defeitos de construção. No presente caso, restou 

comprovado que o imóvel apresenta defeitos de construção e não cumpriu 

com a função que dele se esperava. Assim, entendo pela 

responsabilização da reclamada frente aos prejuízos causados ao 

reclamante, em razão do defeito do produto, devendo esta realizar os 

reparos necessários para que o imóvel possa fornecer a segurança que 

dele se espera. O requerente realizou pedido de danos morais, baseado 

em supostas ofensas praticadas pelo sócio da ré, entretanto, nos autos 

não há nenhum indício de que tais ofensas realmente aconteceram, bem 

como que não há nos autos comprovação do efetivo dano moral sofrido. 

Assim, quanto ao pedido de danos morais, entendo pelo seu 

descabimento. Como relação aos pedidos de demolição da área de lazer e 

remoção dos cavaletes de água, entendo pela improcedência do pedido, 

uma vez que trata-se de imóvel em condomínio em que a área comum é 

para todos. Na planta de execução da obra, aprovada pela Prefeitura 

Municipal, o condomínio conta com dois portões de entrada e saída, 

garagem e área de lazer que são de uso comum de todos os condôminos, 

não cabendo a nenhum dos condôminos fechá-las, demoli-las ou realizar 

construção no local. O artigo 1.342 do Código Civil assim dispõe: “Art. 

1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já 

existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da 

aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo 

permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a 

utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns.” 

Deste modo, como é sabido, até mesmo para realizar melhorias na área 

comum é necessário a aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, além 

das providências a serem tomadas junto ao órgão Municipal, sendo que 

não é permitida construção que vá prejudicar a utilização da área por 

qualquer dos condôminos. Assim, não há que se falar em individualização 

de imóveis, bem como não há que se falar em retirada dos cavaletes de 

água, uma vez que não comprovado que estes estão prejudicando o autor 

ou diminuindo o seu patrimônio. Quanto a área de lazer construída em 

frente ao imóvel do autor, tal área está construída em área de uso comum 

do condomínio e não no terreno do autor. Além disso, quando da compra 

do imóvel, o autor já estava ciente da localização dos cavaletes e da área 

de lazer e naquele momento não apresentou nenhuma objeção e ainda, a 

demolição da área de lazer implica em diminuição do valor dos imóveis, 

além de modificar o projeto arquitetônico já aprovado à época da 

construção. Portanto, descabida a pretensão do autor de demolição da 

área comum de lazer. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Ratifico a 

liminar concedida nos autos; b. Condeno a ré a realizar os reparos do 

telhado, escada e infiltrações, conforme requerido na inicial; c. Indefiro o 

pedido de dano moral; d. Indefiro os pedidos de demolição da área de lazer 

e remoção dos cavaletes de água; Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 23.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011526-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LAURA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011526-69.2016.8.11.0037 

Promovente: LAURA ALVES FERREIRA Promovido: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por LAURA ALVES FERREIRA em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Devidamente citada, a reclamada não 

apresentou contestação. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 20 da 

Lei 9.099/95, que a ausência do réu em qualquer das audiências de 

conciliação ou instrução, gera revelia deste. No presente caso, a ré não 

compareceu à audiência de instrução designada, conforme consta no 

termo de audiência anexo nos autos. Assim, esta é revel, tendo em vista 

sua ausência na audiência de instrução. Passo à análise do mérito. A 

requerente alega que seus dados foram incluídos indevidamente nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, no entanto desconhece o débito em 

questão. A requerida não compareceu em audiência de instrução 

designada, bem como não juntou contestação. Analisando a questão 

discutida verifico que razão assiste a parte autora, vez que a requerida 

não logrou êxito em comprovar as alegações. A empresa requerida não 

juntou nenhum documento para comprovar a relação jurídica entre as 

partes, bem como não comprovou a origem e legalidade do débito. Dessa 

forma, resta configurada a ilícita conduta da reclamada que, por sua conta 

e risco disponibilizou os dados da reclamante à consulta pública, 

qualificando-a como má pagadora quando esta nada contribuiu com o fato 

danoso. Por consequência, tenho que a declaração de inexistência do 

débito encontra acolhida na presente demanda. No entanto, verifico que 

existem outras inscrições em nome da autora, conforme se observa no 

extrato juntado pela própria autora (ID n° 3618727). Assim, razão não 

assiste a autora para que seja indenizada por dano moral, pois já havia 

restrições anteriores que não foram contestadas em outras ações. Nesse 

sentido: “E M E N T ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 127,38 (cento e vinte e sete 

reais e trinta e oito centavos) – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – 

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DANO 

MORAL CONFIGURADO – RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

QUE DEVE SER AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ, ANTE A 

EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando os 

autos, verifico que não restou comprovada a existência do débito e da 

relação contratual, posto que em nenhum momento a parte Recorrida 

apresenta documentos comprobatórios. Ademais, não colaciona sequer o 

contrato, histórico de pagamentos e ordens de serviços, logo, é 

imprescindível que haja o reconhecimento da inexigibilidade do débito. 2. A 

inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

ante a inexistência de vinculo contratual, torna indevido o apontamento, 

ensejando o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se 
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trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da 

extensão dos danos experimentados.3. Entretanto, existindo negativação 

preexistente, aplica-se a Súmula 385 do STJ.4. Observa-se claramente 

que a parte Recorrente possui negativações anteriores, conforme 

verificado em pesquisa feita nos sistemas conveniados, o que demonstra 

que sua moral não pode ser considerada abalada.5. Outrossim, a parte 

Recorrente não discute judicialmente as negativações anteriores, não 

tendo assim comprovado que esta é indevida.6. Deste modo, a sentença 

merece reparos, julgando parcialmente procedente o pedido inicial da parte 

Autora, declarando tão somente inexigível o débito, já que a Reclamada 

deixou de comprovar que a negativação era devida. 7. Recurso 

parcialmente provido para declarar inexistente o débito, bem como afastar 

a condenação em litigância de má-fé. (TJMT - PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)” Portanto, entendo pelo não acolhimento do pedido de danos 

morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ. Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Declaro inexistentes os débitos no valor de R$238,47 

(duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), de 26/06/2013, 

referente ao contrato nº 0000000069391236, apontados no SPC/SERASA 

em nome da reclamante e efetuados pelo reclamado; b. Indefiro o pedido 

de dano moral. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de 

setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000142-63.2018.8.11.0037 

Promovente: MATHEUS DE ALMEIDA COSTA Promovido: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

MATHEUS DE ALMEIDA COSTA em face de BANCO BRADESCARD S.A. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Das Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento 

da petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação Observa-se que o autor 

requereu desistência da ação, sob alegação de não ter mais interesse na 

ação. Entretanto, embora o autor tenha autonomia de requerer a 

desistência da ação a qualquer tempo, sendo o processo extinto sem 

resolução do mérito, em casos em que há indícios de litigância de má-fé ou 

lide temerária, o pedido de desistência não implicará em extinção do 

processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. Vejamos: Enunciado 90 – 

“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” No presente caso, verifico que se 

trata tanto de lide temerária quanto de litigância de má-fé, uma vez que o 

requerente tentou induzir este juízo ao erro, alegando inexistência de 

relação jurídica entre as partes, quando na verdade o autor contratou os 

serviços do réu e não adimpliu com o pagamento. Assim, indefiro o pedido 

de desistência da ação. Passo à análise do mérito. O requerente alega que 

seus dados foram incluídos indevidamente nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, no entanto desconhece o débito em questão. O requerido aduz 

que, o autor é titular do cartão LOJAS AMERICANAS VISA de nº 

4180.5301.3452.9015, cancelado na data de 10/04/2018, por falta de 

pagamento da fatura, por meio do qual foram contraídos débitos, que 

restaram inadimplidos, ocasionando as inscrições de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Analisando a 

questão discutida verifico que o requerido comprovou suas alegações 

trazendo aos autos o termo de adesão devidamente assinado, bem como 

juntou as faturas do cartão que indicam a utilização do mesmo, o que 

comprovam a relação jurídica entre as partes, bem como que demonstra 

que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Portanto, há de se 

concluir que o autor utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o 

pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor utilizou os serviços 

contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por 

parte do réu. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder dos reclamados. Vejo que a 

parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, 

agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do 

exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); 

b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% 

(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e 

danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto 

de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004513-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SANTOS GAUDENCIO (RÉU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004513-07.2017.8.11.0037 

Promovente: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA Promovido: 

MARCELO SANTOS GAUDENCIO Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA em 

face de MARCELO SANTOS GAUDENCIO. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo 

em vista o pedido de desistência feito pela parte autora, homologo a 
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desistência da ação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código 

de Processo Civil. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJe. Primavera do Leste, 24 de 

setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA (ADVOGADO(A))

DETROIT 136 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001645-56.2017.8.11.0037 

Promovente: THIAGO SOUZA OLIVEIRA Promovido: DETROIT 136 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por THIAGO SOUZA OLIVEIRA em face de DETROIT 136 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando-se os autos, observa-se que na Contestação de id n° 9412590 

acostada aos autos, a parte requerida arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva, eis que jamais houve relação entre esta e o autor. Analisando-se 

os comprovantes de inscrição e situação cadastral anexados pela ré, 

verifico que se tratam de pessoas jurídicas diversas, sendo que a 

empresa constante no polo passivo não é aquela que supostamente 

causou danos ao autor. Sendo assim, tendo em vista a manifesta 

ilegitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da demanda, julgo o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI 

do Código de Processo Civil. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000849-31.2018.8.11.0037 

Promovente: OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA Promovido: 

BANCO BRADESCARD S.A Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1000848-46.2018.8.11.0037 Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de BANCO 

BRADESCARD S.A. Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A respeito dos 

pedidos de indeferimento da petição inicial alegados em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as 

preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do mérito. O autor alega 

que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em 

questão. O banco réu contesta a ação aduzindo que o autor possui 

relação jurídica com banco através da agência 0947. Assevera que os 

débitos que resultaram na restrição do nome do autor são pertinentes à 

utilização do limite de cheque especial, disponibilizado em sua conta 

corrente, sem que houvesse o devido adimplemento. Analisando a 

questão discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações 

trazendo aos autos as faturas que demonstram a relação jurídica entre as 

partes, bem como que os serviços foram utilizados e não adimplidos. A 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, 

art. 373, II), vez que juntou inúmeras faturas do cartão de crédito contendo 

registro analítico das compras, inclusive em lojas desta cidade de 

Primavera do Leste, capazes de demonstrar a existência de relação 

contratual entre as partes a ensejar a inscrição dos dados em cadastros 

de proteção ao crédito. Consigno, ainda, que na ação conexa (Autos 

1000848-46.2018.811.0037), contra a VIVO, foi demonstrado, também ao 

ver do Juízo, a efetiva utilização do serviço, o que redundou na 

improcedência da ação. São negativações contemporâneas, distantes 

seis dias uma da outra. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os 

serviços os serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato 

de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais (art. 

55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do 

advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, 

conforme dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 24 de setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011085-25.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

PAULO LUIS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011085-25.2015.8.11.0037 

Promovente: PAULO LUIS RIBEIRO Promovido:AGUAS DE PRIMAVERA 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por PAULO LUIS RIBEIRO 

em face de AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Devidamente citada, a reclamada 
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apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. O autor alega que a empresa ré estava realizando algumas obras 

na cidade e uma delas era realizada na rua da residência do autor. Afirma 

que as mencionadas obras ocasionaram grandes transtornos, uma vez 

quebraram todo asfalto e calçada da rua do autor. Aduz que no local das 

obras não havia nenhuma sinalização. Aduz que quando estava saindo de 

casa para ir trabalhar, teve o pneu do seu carro rasgado devido aos 

materiais pontiagudos que a empresa ré deixou espalhado no meio da rua, 

sem qualquer sinalização. A requerida, por sua vez, alega que o fato 

ocorrido foi por culpa exclusiva do reclamante, eis que ignorou as 

sinalizações e invadiu o perímetro destinado a recuperação asfáltica. 

Afirma que tomou todas as cautelas necessárias para a realização das 

obras. Por fim, assevera que não cometeu nenhum ato ilícito, requerendo a 

total improcedência da ação. Em que pese as afirmações do requerente, 

inexiste nos autos elementos que permitam conferir verossimilhança à sua 

tese. Além disso, a empresa ré comprovou, por meio de fotos, que as 

obras estavam bem sinalizadas. Embora o autor tenha alegado que teve 

seu pneu danificado em razão de objetos pontiagudos deixados na rua 

pela ré, o mesmo não juntou qualquer documento que comprove a 

existência de tais objetos. Mesmo que no presente caso haja a inversão 

do ônus da prova, o autor deve demonstrar, ainda que minimamente, 

elementos que comprovem a sua tese, o que não ocorreu no presente 

caso. Além disso, a ré juntou documentos e fotos que comprovam que os 

locais das obras estavam devidamente sinalizados. Cumpre mencionar 

que as obras públicas são fundamentais para atender as necessidades 

básicas dos cidadãos e para a conclusão da obra, algumas restrições são 

necessárias. No presente caso, os transtornos alegados pelo autor, não 

passam de mero aborrecimento do cotidiano, o que não é suficiente para 

ensejar o dano moral almejado. Quanto ao dano material alegado, restou 

comprovado nos autos que a ré tomou todas as medidas necessárias 

para alertar os cidadãos quanto à execução das obras. Portanto, o fato 

danoso foi por culpa exclusiva do autor, que não observou as 

sinalizações existentes. Assim, não há que se falar em indenização por 

danos materiais, muito menos em indenização a título de danos morais, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide e 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 17 de setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011829-20.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO NUNES DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

PATRICIA BARROS CAPELEIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CECILIA SILVERIA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSANA APARECIDA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARILUCIA RAMOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011829-20.2015.8.11.0037 

Promovente: NARCISO NUNES DE MATOS Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por NARCISO NUNES DE MATOS em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO. FUNDAMENTO 

E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Das Preliminares O Estado de Mato Grosso e o Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, em suas contestações, 

arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, entretanto, tratando-se a ação 

de registro de veículo e de tributos e encargos referentes ao veículo, 

ambos os réus são parte legítima para figurar no polo passivo da 

demanda. Nesse sentido: “APELAÇÃO - Ação declaratória c.c. anulatória 

e obrigação de fazer IPVA, DPVAT e taxas, bem como cancelamento do 

registro do veículo - Automóvel adquirido através da ação de estelionatário 

Fato incontroverso. NULIDADE DA R. SENTENÇA NÃO VERIFICADA. 

LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM Configurada Responsabilidade 

solidária do credor fiduciário, possuidor indireto do veículo, que pode vir a 

suportar os tributos e encargos legais Ilegitimidade ativa para pleitear em 

nome de terceiro (vítima direta do estelionato) Manutenção neste ponto. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM do DETRAN Cancelamento do 

registro do veículo. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO 

Responsável pela exigência dos tributos e demais encargos legais IPVA, 

DPVAT e taxas que são cobradas pelo ente estatal. MÉRITO - 

Inexigibilidade do tributo e demais encargos. Comprovada a ocorrência do 

ilícito Ausência da propriedade do bem Dispensa do pagamento dos 

tributos, nos termos da Lei Estadual nº 13.296/2008 e 13.266/13 - 

Precedentes - Ausência de responsabilidade pelo DPVAT Cancelamento 

do registro do veículo que se impõe Sentença parcialmente reformada - 

Recurso provido. (Apelação n° 1046294-41.2017.8.26.0053, Apelação / 

Multas e demais Sanções, Relator(a): Silvia Meirelles, Comarca: São Paulo, 

Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 

18/06/2018, Data de publicação: 18/06/2018).” Portanto, por serem partes 

legítimas para figurar no polo passivo da demanda, rejeito as preliminares 

arguidas. Passo à análise do mérito. Alega o requerente que perante o 

DETRAN consta seu nome como proprietário do automóvel marca 

Volkswagen, modelo Gol, ano de Fabricação e modelo 1983/1983, cor 

bege, placa KCF 7279, RENAVAM 113140886, entretanto aduz que jamais 

possuiu ou utilizou o mencionado veículo. Afirma que somente tomou 

conhecimento do fato no ano de 2014, bem como alega que o veículo 

possui débitos em aberto em seu nome. O DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contesta a ação aduzindo 

ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como 

afirma que não estão preenchidos os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O Estado de Mato Grosso, contesta a ação arguindo 

ilegitimidade passiva e aduz que a parte autora não comprovou os fatos 

constitutivos de seu direito. Analisando-se os autos, entendo que razão 

assiste a parte autora, vez que comprovado, através de testemunha, que 

o autor jamais possuiu o veículo Gol, cor bege, placa KCF 7279, 

RENAVAM 113140886. A testemunha arrolada pela parte autora, afirmou 

que conhece o autor desde o ano de 1998 e nunca viu o autor com o 

veículo mencionado na ação. Por outro lado, no presente caso, cabia aos 
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réus comprovarem a titularidade da propriedade do veículo, o que não 

ocorreu. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA - 

EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DOS REGISTROS DO DETRAN - 

VEÍCULOS ADQUIRIDOS FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO - 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - NULIDADE DO REGISTRO E DOS 

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. - O Estado, como responsável pelo 

Departamento de Trânsito, é parte legítima passiva para figurar em ação 

declaratória na qual se pretende a anulação de registro de propriedade de 

veículo automotor. - Almejando o autor a exclusão de seu nome da 

condição de proprietário de veículo junto ao DETRAN e o afastamento das 

obrigações tributárias e administrativas a ele vinculadas, afirmando ter 

sido vítima de terceiro, que teria fraudulentamente adquirido e registrado o 

bem, utilizando seu nome, cabe ao Estado infirmar tal alegação, 

comprovando a titularidade da propriedade do veículo, diante da 

impossibilidade de se exigir prova negativa da existência da propriedade 

do autor. (AC 10043150001170001 MG, Câmaras Cíveis/3° Câmara Cível, 

publicação: 10/10/2017, julgamento: 13 de setembro de 2017, Relator: Elias 

Camilo).” Os réus não juntaram nenhum documento que comprovasse que 

o registro do veículo foi realizado pelo autor e não por terceiro fraudador. 

Conforme podemos observar no depoimento do preposto Willian, o mesmo 

afirma que os processos de transferência devem ser guardados nos 

arquivos do DETRAN por 20 (vinte) anos. Considerando que a alegada 

transferência foi requerida no ano de 1999, tal documento deveria constar 

nos arquivos do DETRAN, entretanto este afirma que não possui mais o 

registro. Portando, diante de todo conjunto probatório, entendo que o autor 

não é proprietário do veículo Gol, cor bege, placa KCF 7279, RENAVAM 

113140886. Dessa forma, a exclusão do nome do autor da condição de 

proprietário de veículo junto ao DETRAN e a declaração de inexistência de 

débito tributário referente ao veículo, é medida que se impõe. Ante o 

exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

e: a- Determino o cancelamento do registro do veículo em nome do autor, 

bem como que declaro inexistente todos os débitos lançados em nome do 

autor, referentes ao veículo Gol, cor bege, placa KCF 7279, RENAVAM 

113140886. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/1995. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de setembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011188-32.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Rudimar Panis Fachinetto (REQUERENTE)

KLEITON LAZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR TORRES IGNAT (REQUERIDO)

MIGUEL JUAREZ IGNAT (REQUERIDO)

IGNAT & IGNAT LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011188-32.2015.8.11.0037 Promovente: 

RUDIMAR PANIS FACHINETTO Promovido: JUAREZ IGNAT, GUIOMAR 

TORRES IGNAT E IGNAT & IGNAT LTDA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por RUDIMAR PANIS FACHINETTO em face de JUAREZ 

IGNAT, GUIOMAR TORRES IGNAT E IGNAT & IGNAT LTDA Analisando-se 

os autos, verifica-se que os réus até o presente momento não foram 

citados, ante a ausência de indicação de endereço correto por parte do 

autor. Observa-se ainda que, o autor, embora intimado para se manifestar 

da certidão negativa do Oficial de Justiça, se manteve inerte por mais de 

30 (trinta) dias. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do 

mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu as diligências 

necessárias para preenchimento dos pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Vejamos: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 17 de 

setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012078-68.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012078-68.2015.8.11.0037 

Promovente: MARIA VIEIRA DE SOUSA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARIA VIEIRA DE SOUSA em 

face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alega a autora que a 

época da propositura da demanda contava com 66 (sessenta e seis) anos 

de idade e necessitava urgentemente de passar por consulta com MÉDICO 

ESPECIALISTA EM GLAUCOMA, além de 5 DOSES DE INJEÇÃO AROSTEN 

OE, vez que apresentava diagnóstico de Deslocamento de Retina com 

Defeito na Retina (CID H33) e Glaucoma Primário Angulo Fechado (CID 

H40.2). Aduziu ter solicitado ao Município de Primavera a gratuidade do 

tratamento, entretanto, não obteve resposta. Afirmou não possuir 

condições de arcar com os custos da consulta, bem como que tal 

procedimento deve ser realizados com extrema urgência, ante o possível 

agravamento do problema. Posteriormente, a autora requereu a realização, 

com urgência, de cirurgia de vitrectonomia posterior associada a retirada 

de membrana e colocação de gás intraocular no olho esquerdo. O Estado 

emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia 

ser deferida pelo magistrado. O Município réu contestou a ação alegando 

que a responsabilidade pelo custeio dos procedimentos requeridos é do 

Estado de Mato Grosso. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela 

de urgência para realização da consulta foi deferida pela decisão de ID 

n°3343068 e posteriormente foi deferida tutela de urgência para a 

realização da cirurgia requerida na decisão de ID n° 9153508. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 
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carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, da consulta com médico especialista em glaucoma e de 5 doses 

de injeção AROSTEN OE, bem como estava necessitando urgentemente da 

realização da cirurgia de vitrectonomia posterior associada a retirada de 

membrana e colocação de gás intraocular no olho esquerdo, que, no 

entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e 

a demora agravaria ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito à vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Cumpre mencionar que as tutelas foram 

cumpridas por meio de bloqueio judicial na conta do Estado Requerido. 

Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais e: a- Ratifico as liminares deferidas nos autos. b- Condeno 

solidariamente os requeridos a submeterem a autora a uma consulta com 

médico especialista em glaucoma e fornecerem 5 doses de injeção 

AROSTEN OE, bem como submeter a requerente a cirurgia de 

vitrectonomia posterior associada a retirada de membrana e colocação de 

gás intraocular no olho esquerdo, bem como custear os demais 

tratamentos necessários a recuperação da mesma, desde que respeite os 

limites máximos do valor da causa dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

14.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010585-56.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

MELISSA CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAUREA DOS SANTOS ARRAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010585-56.2015.8.11.0037 Promovente: 

BRESSAN & CIA LTDA - ME Promovido: EDNAUREA DOS SANTOS 

ARRAES Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por BRESSAN & 

CIA LTDA - ME em face de EDNAUREA DOS SANTOS ARRAES 

Analisando-se os autos, verifica-se que a parte ré até o presente 

momento não foi citada, ante a ausência de indicação de endereço correto 

por parte da autora. Observa-se ainda, que a autora requereu o prazo de 

cinco dias para indicação de novo endereço da ré, entretanto até o 

presente momento nada juntou, mantendo-se inerte por mais de 30 (trinta) 

dias. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, 

conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, 

uma vez que a autora não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo. Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Publicado no PJE. Primavera do Leste, 16 de setembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 16.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEANDRO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000750-61.2018.8.11.0037 

Promovente: FRANCISCO LEANDRO DA CONCEIÇÃO Promovido: VIVO 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por FRANCISCO 

LEANDRO DA CONCEIÇÃO em face de VIVO S.A. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os 

autos, verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência de 

conciliação, tampouco apresentou qualquer justificativa para sua 

ausência. Conforme o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência do autor em 

qualquer das audiências realizadas, implica na extinção do processo. 

Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 51, I e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no art. 51, 

§2° da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas 

em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 16 de setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 16.09.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))
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ISAITA NATO CORREA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000498-58.2018.8.11.0037 

Promovente: ISAITA NATO CORREA RAMOS Promovido: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Trata-se de ação conexa com a 

ação n° 1000496-88.2018.8.11.0037 Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por ISAITA NATO CORREA RAMOS em face de 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Devidamente citado, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

Preliminar de Incompetência do Juízo Em que pese a parte requerida tenha 

alegado incompetência do Juízo sob o argumento de que seria necessária 

a realização de perícia grafotécnica, o que acarretaria em extinção do 

feito sem julgamento de mérito. Entendo que tal procedimento não é 

necessário no presente caso, vez que as assinaturas constantes nos 

documentos juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas nos 

documentos juntados pela autora, inclusive as assinaturas dos 

documentos pessoais. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de 

defesa – Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a 

celebração do contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em 

conta corrente a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas 

parcelas – Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos 

documentos pessoais da autora – Desnecessidade de perícia 

grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - Comprovação inequívoca, 

pela ré, de que a inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação 

proposta a despeito da existência comprovada da contratação e da dívida 

– Litigância de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por 

litigância de má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não 

necessidade de realização de perícia, não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Portanto, 

afasto a preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. A 

autora alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o 

débito em questão. A ré contesta a ação aduzindo que a dívida objeto da 

negativação é referente a aquisição de um FOGÃO, no dia 10/05/2017, 

com pagamento parcelado em 10 vezes, sendo a 1ª parcela no valor de 

R$ 400,00, 08 parcelas no valor individual de R$ 89,00 e a última no valor 

de R$ 87,00. Afirma que até a data da propositura da ação, a autora havia 

pago 07 parcelas, restando 3 parcelas para serem pagas, com 

vencimentos em 10/12/2017, 10/01/2018 e 10/02/2018. Assevera que a 

fatura objeto da negativação é a fatura vencida na data de 10/12/2017. A 

ré alega que quando da juntada da contestação, a autora já havia quitado 

as três parcelas restantes. Analisando a questão discutida verifico que a 

requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos o contrato de 

compra e a nota fiscal da compra devidamente assinados, bem como 

anexou os comprovantes de pagamento que demonstram a relação 

jurídica entre as partes e o inadimplemento da autora. No presente caso a 

negativação do nome da autora foi totalmente devida, vez que ficou 

inadimplente com a ré, conforme demonstrado pelos documentos juntados. 

Embora a autora tenha efetuado o pagamento das parcelas restantes, 

estas se deram em atraso e após a propositura da ação. De qualquer 

forma, conforme informado na contestação, não se encontra mais 

negativada por essas parcelas que pagou, embora pagas com atraso. 

Ainda, conforme consta no extrato de negativações, a requerente possui 

outras restrições em seu nome, o que evidencia que a mesma não zelo 

pelo seu bom nome. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou 

comprou produtos da ré e não adimpliu com o pagamento no prazo 

acordado, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora efetuou compra 

junto a ré e não cumpriu com o pagamento tempestivo, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a 

parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte 

contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

14.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012560-16.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012560-16.2015.811.0003 

Promovente: VALDETE ALVES FERREIRA Promovido: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por VALDETE ALVES 

FERREIRA em face de BANCO ITAUCARD S/A. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, 

verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação. 

No ID de N° 4989555, o autor apresenta justificativa para sua ausência na 

audiência de conciliação. Ocorre que, tal justificativa foi protocolada dois 

meses após a audiência e além disso, o autor não juntou nenhum 

documento que comprove sua alegação. Portanto, não acolho a 

justificativa apresentada pelo autor. Assim, conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95. Revogo a liminar concedida nos autos. 

Transitada em julgado, dê-se baixa no sistema. Publicado no PJe. Remeto o 
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Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 14.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011430-88.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011430-88.2015.8.11.0037 

Promovente: JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA Promovido: SONY BRASIL 

LTDA. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por JUSCINALVA 

RIBEIRO DE SOUZA em face de SONY BRASIL LTDA. Devidamente citada, 

a reclamada apresentou contestação tempestiva. A tentativa conciliatória 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Alega a autora que realizou a compra de um celular XPERIA GO, 

marca Sony, cor branca no 07/02/2015, no valor de R$ 999,01 

(novecentos e noventa e nove reais e um centavo). Afirma que após 

quase seis meses de uso, o aparelho começou a apresentar defeito, 

motivo pelo qual este foi enviado para a assistência técnica da ré. 

Assevera a autora que encaminhou o aparelho celular para a assistência 

na data de 09/01/2014, sendo que até a data da propositura da demanda o 

mesmo ainda não havia sido devolvido. A empresa requerida, contesta a 

ação aduzindo que o aparelho foi devidamente reparado e entregue para a 

autora, sendo que não juntou qualquer documento que comprove as 

alegações. Alega a inexistência de danos morais e materiais e requer a 

improcedência da ação. E na impugnação à contestação, a autora reafirma 

que não recebeu o aparelho. Analisando os autos verifico que a requerida 

não comprovou suas alegações, tampouco trouxe aos autos qualquer 

documento que indique que o aparelho celular foi consertado e devolvido à 

autora. A requerida apenas lançou argumentos de que o aparelho celular 

foi reparado e devolvido, porém não juntou aos autos nenhum documento 

que comprove suas alegações. No presente caso, por se tratar de relação 

de consumo, em que o consumidor é parte hipossuficiente, cabia a ré 

provar que o reparo foi realizado e que o aparelho foi devolvido à autora, 

entretanto, este nada juntou para fazer prova de sua alegação. Cumpre 

mencionar que o aparelho não foi devolvido à autora, ultrapassando o 

prazo de 30 (trinta) dias estipulado pelo §1° do art. 18 do Código de 

Defesa do Consumidor. “Art. 18. Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” Assim, levando 

em consideração que o aparelho não foi reparado, tampouco devolvido à 

autora, tenho que razão assiste a parte autora quanto ao pedido de 

restituição do valor pago. No tocante ao dano moral, verifico que a ré 

prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem 

como com a falta de retorno por parte da empresa ré. “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE PRODUTO. APARELHO 

CELULAR. PRODUTO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PELO 

CORREIO. APARELHO NÃO DEVOLVIDO AO CLIENTE. DEVOLUÇÃO DO 

PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, NO CASO CONCRETO. 

SENTENÇA MANTIDA. Relatou o autor que encaminhou seu aparelho 

celular para a assistência técnica para realização de orçamento. Narrou 

que o produto jamais foi devolvido, tampouco realizado o orçamento, 

apesar de inúmeros contatos. Requereu a devolução do produto, bem 

como indenização por danos morais. Foi proferida sentença de 

procedência dos pedidos para que a ré proceda a devolução do aparelho 

celular enviado, condenando-a ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 1.500,00. Danos morais ocorrentes, no caso 

concreto. O descaso demonstrado pela ré frente aos inúmeros pedidos do 

autor para ter seu celular de volta ultrapassou o limite dos meros 

dissabores do cotidiano ou, ainda, do descumprimento contratual simples. 

O requerente ficou privado de seu aparelho por mais de três meses, não 

tendo a ré em nenhum momento comprovado situação excepcional capaz 

de justificar tamanha demora. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007065691, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas... Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 13/09/2017).” 

Corroborando com o nosso entendimento, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o descaso com 

o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de indenizar, 

especialmente nas situações em que a fornecedora presta o serviço de 

forma deficiente. No presente caso, está caracterizado o dano moral, eis 

que a falha na prestação de serviços por parte da ré, gerou completo 

aborrecimento e constrangimento a parte autora, posto que com isso, tem 

o dever de indenizar a parte pelos danos causados. Sendo assim, com 

respeito à reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o 

dano em debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. 

Porque a materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do 

patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem 

ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a 

simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis 

de prova material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a 

indenização deve ser em valor tal que garanta à parte autora uma 

reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, 

àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais. Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) 

Condeno a ré a restituir o valor de R$ 999,01 (novecentos e noventa e 

nove reais e um centavo), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e juros 

de 1% ao mês, ambos contados a partir da citação b) Condeno a 

promovida a pagar ao promovente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), 

a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do 

INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da 

data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 14.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012244-03.2015.8.11.0037 

Promovente: MURILO FERREIRA LIMA Promovido: BANCO DO BRASIL S/A 

E ATIVOS S/A Trata-se de ação conexa com a ação n° 

8012243-18.2015.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por MURILO FERREIRA LIMA em face de BANCO DO BRASIL S/A E 

ATIVOS S/A A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Da Preliminar de Nulidade da Citação O requerido alega 

que a citação foi recebida por funcionário administrativo que não tem 

poderes para receber citações e intimações do requerido, bem como o 

mesmo não é o responsável legal do Banco. Em razão disso, requereu a 

nulidade dos atos praticados desde a citação. O art. 242 do Código de 

Processo Civil, leciona que a citação é pessoal e elenca quem pode 

receber citação em nome do citando. Vejamos: “Art. 242. A citação será 

pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal 

ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. § 1º Na 

ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, 

administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por 

eles praticados.” No presente caso, o funcionário que recebeu a citação 

não tinha poderes para isso e não se enquadra em nenhum dos casos 

elencados no art. 242 do CPC. Assim, tenho que a nulidade da citação 

recebida por pessoa não autorizada a receber, deve ser acolhida e os 

atos praticados após a citação devem são nulos. Ademais, visando a 

economia processual e a celeridade, recebo como tempestiva a 

contestação apresentada no ID n° 3635709. Preliminarmente Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação Observa-se que o autor 

no ID n° 9364555 faz pedido de desistência da ação, sob alegação de não 

ter mais interesse na ação. Entretanto, embora o autor tenha autonomia de 

requerer a desistência da ação há qualquer tempo, sendo o processo 

extinto sem resolução do mérito, em casos em que há indícios de litigância 

de má-fé ou lide temerária, o pedido de desistência não implicará em 

extinção do processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. Vejamos: 

Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” No presente caso, 

verifico que se trata de litigância de má-fé, uma vez que o autor apenas 

requereu a desistência quando da juntada de documentos evidentemente 

assinados por ele. Assim, indefiro o pedido de desistência da ação. Passo 

à análise do mérito. O requerente alega que seus dados foram incluídos 

indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, no entanto 

desconhece o débito em questão. O requerido aduz que o Reclamante é 

titular do cartão de crédito junto ao banco requerido, por meio do qual 

foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando as 

inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Analisando a questão discutida verifico que o requerido 

comprovou suas alegações trazendo aos autos o contrato de abertura de 

conta corrente, o termo de recebimento do cartão de débito, ambos 

devidamente assinados, bem como juntou os documentos apresentados 

no momento da abertura da conta, o comprovante de solicitação de 

empréstimo, pelos quais se comprovam a relação jurídica entre as partes, 

bem como que demonstra que os serviços foram utilizados e não 

adimplidos. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os serviços do 

réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com 

ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu 

nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

dos reclamados. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com 

a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, 

incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Revogo a liminar concedida 

nos autos. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 14.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011730-50.2015.8.11.0037 

Promovente: EDSON MEDEIROS Promovido: MAURI ANTONIO HAMERSKI 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por EDSON MEDEIROS em 

face de MAURI ANTONIO HAMERSKI Devidamente citado, o réu 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO O autor alega que em 16/11/2010 o 

requerido solicitou seus dados pessoais para que efetuasse a 

transferência da motocicleta CBR 1000 RR, CHASSI N.º 

JH2SC59908K020819 para o seu nome, visando a facilitação em realizar 

um financiamento para um comprador da motocicleta. Aduz que em 

momento algum teve participação nesta transação de venda que estava 

sendo realizada e pela confiança depositada no requerido e por ser seu 

funcionário, agiu de boa-fé no intuito de contribuir e não imaginava que 

após a motocicleta ser financiada, não seria concluído o processo de 

transferência, ficando em seu nome o objeto móvel e acarretando 

diversos transtornos. Afirma o requerente que foi procurado por terceiro 

estranho para que assinasse os documentos da transferência, entretanto 

este se recusou, vindo a ser ameaçado de morte. O requerido, por sua 

vez, contesta a ação aduzindo que em nenhum momento participou das 

transações realizadas entre o requerente e o proprietário da motocicleta, 
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não tendo que se falar em condenação por danos morais. Analisando-se 

os autos, observa-se que em que pese o autor tenha afirmado que os 

transtornos gerados foram por culpa do requerido, não há nos autos 

qualquer documento que comprove tal alegação. Além disso, através dos 

depoimentos colhidos, é possível verificar que o requerido em momento 

algum participou da transação realizada entre o requerente e o Sr. Marcelo 

Duarte. Do depoimento da testemunha Marcelo Duarte, extrai-se que a 

transação foi realizada para a facilitação de um financiamento para 

adquirir outro veículo. Extrai-se ainda que, todo tramite foi avençado com o 

senhor Luiz, sem que o requerido tivesse qualquer relação com o acordo. 

Ainda do depoimento do senhor Marcelo, é possível verificar que após a 

confirmação do financiamento, o recibo da motocicleta foi devidamente 

assinado para que o veículo pudesse ser novamente transferido para o 

seu nome, sendo que o responsável pela transferência seria um terceiro, 

senhor Luiz. Cumpre mencionar que a propriedade do automóvel já foi 

transferida na data de 01/10/2015, sendo que quanto a este automóvel o 

autor não possui nenhum impedimento ou restrição. Em seu depoimento, o 

autor confessou que possui outros veículos em seu nome, os quais 

possuem débitos, deixando o nome do autor restrito. Afirmou ainda, que a 

transferência da motocicleta para o legítimo proprietário não é capaz de 

solucionar as restrições em seu nome, em razão de possuir outros débitos 

de outros veículos, tudo a demonstrar sua absoluta falta de zelo. Além 

disso, em sua inicial o requerente afirma que na data de 16/11/2010 o 

requerido lhe chamou para participar da transação, entretanto, conforme 

se observa pelo documento do veículo juntado pelo autor, na data de 

04/11/2010 a motocicleta já havia sito transferida para o requerente. 

Dessa forma, verifico que não restou comprovado nos autos qualquer ato 

ilícito praticado pelo reclamado, uma vez que o mesmo sequer participou 

da transação. O requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, 

apenas lançou argumentos, não comprovando que os prejuízos que 

sofreu se deram por culpa do requerido. Além disso, conforme o próprio 

reclamante confessou em seu depoimento, este possui outros veículos em 

seu nome, os quais possuem débitos capazes de restringir os seus 

dados. “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito;” Portanto, o autor não comprovou os fatos 

constitutivos de seu direito, ao passo que restou comprovado nos autos 

que o requerido não teve qualquer responsabilidade na transação 

referente a motocicleta. Assim, não há que se falar em condenação do réu 

em danos morais, uma que não há comprovação dos danos sofrido, bem 

como que restou comprovado que o requerido não teve qualquer 

participação na transação. Em razão do exposto, declaro resolvido o 

mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 14.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011004-76.2015.8.11.0037 

Promovente: G. A. TRANSPORTES LTDA Promovido: ELEANDRO ANTONIO 

MARQUES PERES E CIA LTDA - ME Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por G. A. TRANSPORTES LTDA em face de ELEANDRO 

ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME Devidamente citada, a 

reclamada não apresentou contestação. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A empresa autora, alega ser uma transportadora idônea que 

trabalha no ramo de transporte rodoviário de cargas a mais 6 anos e conta 

com uma frota de veículos pesados, em todos esses anos, nunca teve 

seu nome levado a protesto. Assevera que os veículos de sua 

propriedade, vez ou outra, abastecem no posto da empresa ré, porém, os 

pagamentos são realizados pontualmente nas datas e vencimentos 

ajustados, sendo que nunca ocorreu atraso no pagamento ou mesmo 

inadimplência da empresa autora. Afirma que no dia 11 de junho de 2015, 

recebeu um e-mail da ré informando que algumas empresas estavam 

recebendo instruções de protesto indevidos em nome da empresa 

Eleandro. No dia 12 de junho de 2015, a empresa autora recebeu a 

intimação para pagamento em cartório de duas duplicatas mercantis, quais 

sejam: DUPLICATA MERCANTIL Nº S000003470, com valor total a pagar de 

R$ 14.280,70 e vencimento em 17/06/2015 e DUPLICATA MERCANTIL Nº 

S000003408, com valor total a pagar de R$ 2.559,30 e vencimento em 

17/06/2015. A empresa requerente entrou em contato com a ré, 

informando que havia recebido duas duplicatas para pagamento, 

entretanto a ré se manteve inerte. A requerida não compareceu à 

audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, tornando-se 

revel. Analisando a questão discutida verifico que razão assiste a parte 

requerente, eis que a parte ré não comprovou a existência e legalidade do 

débito oriundo do protesto, ao passo que a autora comprovou a 

inexistência da dívida, bem como que restou comprovado que a cobrança 

é indevida. Assim, resta configurada a ilícita conduta da parte reclamada 

que, por sua conta e risco protestou duplicatas de dívida inexistente, 

qualificando-a como má pagadora, quando esta nada contribuiu com o fato 

danoso. Por consequência, tenho que a declaração de inexistência do 

débito encontra acolhida na presente demanda. Assim, resta evidente que 

no caso em apreço, extrapolou o mero descumprimento contratual e 

alcançou o abuso do direito na seara consumerista, insculpido no art. 39, 

IV do CDC. Quanto ao dano moral, embora se trate de pessoa jurídica, esta 

pode sofrer dano moral quando do ato ilícito gera danos a honra objetiva 

da empresa, ou seja, danos à sua imagem perante a sociedade. Nesse 

sentido: “Apelação cível. Ação indenizatória. Negativação indevida do 

nome da pessoa jurídica. Violação à honra objetiva. Dano moral 

configurado. 1. In casu, verifica-se que, malgrado a extinção do contrato, 

a ré insistiu na cobrança de débito indevido (assim considerado através 

de decisão judicial) e promoveu a negativação do nome da sociedade 

autora. 2. Deste modo, observa-se que a negativação indevida causou 

inegável dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica, pois tornou 

pública uma situação de inadimplência, que sequer era verdadeira. Nesta 

parte, diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente 

considerando que a parte autora ficou impedida de obter empréstimos 

perante instituições financeiras diversas, entendo que o valor de R$ 

15.000,00 revela-se justo e adequado. 3. Provimento ao apelo. (TJ-RJ - 

APL: 01762705120128190001 RJ 0176270- 51.2012.8.19.0001, Relator: 

DES. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 

25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 13/03/2014 12:30)” No presente caso, a imagem da autora foi 

atingida, vez que ao encaminhar dívida indevida para protesto junto ao 

cartório do 2° ofício notarial e registral de Primavera do Leste-MT, expos a 

autora como má pagadora perante a comunidade em que atua. Forte 

nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos morais. Resta, 

contudo, valorar o quantum. Desta feita, entendo cabível a repressão 

eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, capaz de 

causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja material ou 

moral. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser 
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suficiente para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, 

resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais. Em razão do exposto, declaro resolvido 

o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Ratifico a liminar 

concedida nos autos. b. Declaro inexistentes os débitos no valor de R$ 

14.280,70, de 12/06/2015, título nº S000003470 e de R$ 2.559,30, de 

28/04/2015, título nº S000003408; c. Condeno o réu ao pagamento de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor 

há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 14.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011340-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

EDICLEIA PRUDENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011340-46.2016.8.11.0037 

Promovente: EDICLEIA PRUDENTE DE OLIVEIRA Promovido: ITAU 

UNIBANCO S/A Trata-se de ação conexa com a ação n° 

8011341-31.2016.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por EDICLEIA PRUDENTE DE OLIVEIRA em face de ITAU UNIBANCO S/A. 

Devidamente citado, o reclamado apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 20 da Lei 9.099/95, que a 

ausência do réu em qualquer das audiências de conciliação ou instrução, 

gera revelia deste. No presente caso, o réu não compareceu à audiência 

de instrução designada, conforme consta no termo de audiência anexo 

nos autos. Assim, muito embora tenha ele juntado contestação tempestiva, 

este é revel, tendo em vista sua ausência na audiência de instrução. 

Entretanto os documentos juntados pelo réu devem ser levados em 

consideração, eis que a contestação foi juntada tempestivamente. Passo à 

análise do mérito. A requerente alega que seus dados foram incluídos 

indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, no entanto 

desconhece o débito em questão. O requerido por sua vez, alega que não 

agiu licitamente e portanto não há dano moral a ser indenizado. Analisando 

a questão discutida verifico que parcial razão assiste a parte autora, vez 

que o requerido não logrou êxito em comprovar as alegações. O banco 

réu não juntou nenhum documento aos autos, sequer juntou tela sistêmica, 

apenas lançou contestação genérica aos pedidos da autora. Desta forma, 

resta configurada a ilícita conduta do reclamado que, por sua conta e risco 

disponibilizou os dados do reclamante à consulta pública, qualificando-a 

como má pagadora quando esta nada contribuiu com o fato danoso. Por 

consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito encontra 

acolhida na presente demanda. No entanto, verifico que a autora possui 

INÚMERAS outras inscrições anteriores em seu nome, conforme se 

observa no extrato juntado pela própria requerente, não contestadas e 

sobre as quais não há qualquer demanda. Assim, razão não assiste à 

autora para que seja indenizada por dano moral, pois já havia legítimas 

restrições anteriores. Este tem sido o entendimento mais recente da Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos: “E M E N T 

ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR 

DE R$ 127,38 (cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA 

SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DANO MORAL CONFIGURADO – 

RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ QUE DEVE SER AFASTADO 

– APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ, ANTE A EXISTÊNCIA DE 

NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico 

que não restou comprovada a existência do débito e da relação contratual, 

posto que em nenhum momento a parte Recorrida apresenta documentos 

comprobatórios. Ademais, não colaciona sequer o contrato, histórico de 

pagamentos e ordens de serviços, logo, é imprescindível que haja o 

reconhecimento da inexigibilidade do débito. 2. A inscrição indevida do 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inexistência de 

vinculo contratual, torna indevido o apontamento, ensejando o recebimento 

de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados.3. Entretanto, existindo negativação preexistente, 

aplica-se a Súmula 385 do STJ.4. Observa-se claramente que a parte 

Recorrente possui negativações anteriores, conforme verificado em 

pesquisa feita nos sistemas conveniados, o que demonstra que sua moral 

não pode ser considerada abalada.5. Outrossim, a parte Recorrente não 

discute judicialmente as negativações anteriores, não tendo assim 

comprovado que esta é indevida.6. Deste modo, a sentença merece 

reparos, julgando parcialmente procedente o pedido inicial da parte Autora, 

declarando tão somente inexigível o débito, já que a Reclamada deixou de 

comprovar que a negativação era devida. 7. Recurso parcialmente provido 

para declarar inexistente o débito, bem como afastar a condenação em 

litigância de má-fé. (TJMT - PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)” Portanto, 

entendo pelo não acolhimento do pedido de danos morais, com base na 

Súmula 385 do STJ. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Declaro 

inexistentes os débitos no valor de R$615,00 (seiscentos e quinze reais), 

de 18/11/2011, referente ao contrato nº 000776200044084, apontados no 

SPC/SERASA em nome da reclamante e efetuados pelo reclamado, 

cabendo a este providenciar a exclusão, sujeito a cumprimento de 

sentença; b. Indefiro o pedido de dano moral. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, 

da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

24.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011341-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEIA PRUDENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011341-31.2016.8.11.0037 

Promovente: EDICLEIA PRUDENTE DE OLIVEIRA Promovido: BANCO 
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ITAUCARD S/A Trata-se de ação conexa com a ação 

n°8011340-46.2016.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado 

o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por EDICLEIA PRUDENTE DE OLIVEIRA em face de BANCO ITAUCARD S/A 

Devidamente citado, o reclamado apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 20 da Lei 9.099/95, que a 

ausência do réu em qualquer das audiências de conciliação ou instrução, 

gera revelia deste. No presente caso, o réu não compareceu à audiência 

de instrução designada, conforme consta no termo de audiência anexo 

nos autos. Assim, muito embora tenha ele juntado contestação tempestiva, 

este é revel, tendo em vista sua ausência na audiência de instrução. 

Entretanto os documentos juntados pelo réu devem ser levados em 

consideração, eis que a contestação foi juntada tempestivamente. Passo à 

análise do mérito. A requerente alega que seus dados foram incluídos 

indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, no entanto 

desconhece o débito em questão. O requerido por sua vez, alega que não 

agiu ilicitamente e portanto não há dano moral a ser indenizado. 

Analisando a questão discutida verifico que razão assiste a parte autora, 

vez que o requerido não logrou êxito em comprovar as alegações. O 

banco réu não juntou nenhum documento aos autos, sequer juntou tela 

sistêmica, apenas lançou contestação genérica aos pedidos da autora. 

Dessa forma, resta configurada a ilícita conduta do reclamado que, por 

sua conta e risco disponibilizou os dados do reclamante à consulta 

pública, qualificando-a como má pagadora quando esta nada contribuiu 

com o fato danoso. Por consequência, tenho que a declaração de 

inexistência do débito encontra acolhida na presente demanda. No 

entanto, verifico que existem VÁRIAS inscrições em nome da autora, 

conforme se observa no extrato juntado pela mesma. Assim, razão não 

assiste a requerente para que seja indenizada por dano moral, pois já 

havia inscrições anteriores legítimas, tanto que não contestadas, nem 

objeto de ações autônomas. Este tem sido o entendimento mais recente da 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos: “E M E N 

T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR 

DE R$ 127,38 (cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA 

SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DANO MORAL CONFIGURADO – 

RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ QUE DEVE SER AFASTADO 

– APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ, ANTE A EXISTÊNCIA DE 

NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico 

que não restou comprovada a existência do débito e da relação contratual, 

posto que em nenhum momento a parte Recorrida apresenta documentos 

comprobatórios. Ademais, não colaciona sequer o contrato, histórico de 

pagamentos e ordens de serviços, logo, é imprescindível que haja o 

reconhecimento da inexigibilidade do débito. 2. A inscrição indevida do 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inexistência de 

vinculo contratual, torna indevido o apontamento, ensejando o recebimento 

de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados.3. Entretanto, existindo negativação preexistente, 

aplica-se a Súmula 385 do STJ.4. Observa-se claramente que a parte 

Recorrente possui negativações anteriores, conforme verificado em 

pesquisa feita nos sistemas conveniados, o que demonstra que sua moral 

não pode ser considerada abalada.5. Outrossim, a parte Recorrente não 

discute judicialmente as negativações anteriores, não tendo assim 

comprovado que esta é indevida.6. Deste modo, a sentença merece 

reparos, julgando parcialmente procedente o pedido inicial da parte Autora, 

declarando tão somente inexigível o débito, já que a Reclamada deixou de 

comprovar que a negativação era devida. 7. Recurso parcialmente provido 

para declarar inexistente o débito, bem como afastar a condenação em 

litigância de má-fé. (TJMT - PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018- Proc. 

1002646-79.2016.8.11.0015)” Portanto, entendo pelo não acolhimento do 

pedido de danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ. Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Declaro inexistentes os 

débitos no valor de R$1.043,73 (hum mil e quarenta e três reais e setenta 

e três centavos), de 09/10/2015, referente ao contrato nº 

001110413410000, apontados no SPC/SERASA em nome da reclamante e 

efetuados pelo reclamado, devendo este providenciar a exclusão, sob 

pena de estar sujeito a cumprimento de sentença; b. Indefiro o pedido de 

dano moral. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de 

setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214430 Nr: 6169-79.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO, ADIR 

FREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:Oab-MT 18.710-B

 Código 214430

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 15:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215008 Nr: 6564-71.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DANILO GOMES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagbner Batista Gomes 

Nascente Junior - OAB:OAB-MT 18.499

 Código 215008

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 15:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214648 Nr: 6359-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAILTON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JUNIOR - 

OAB:12387/MT

 Código 214648

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 15:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185196 Nr: 1592-92.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GOUVEIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 185196

Vistos.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de PAULO GOUVEIA VIEIRA, 

dando-o como incurso nos artigos nela mencionados.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado.

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).

4. Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).

5. Sem prejuízo, indefiro o item a da cota ministerial de fl. 38, vez que não 

comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus 

próprios meios as certidões requeridas, nos termos do item 7.5.1, inciso III, 

da CNGC Judicial.

6. Outrossim, considerando que em Consulta Processual ao Sistema Apolo 

verificou-se que o réu não responde a outra ação penal, designo 

audiência para proposta da suspensão condicional do processo para dia 

25.09.2017 ás 15:40hs.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 116461 Nr: 7107-84.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO INTROVINI DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 Código 116461

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ação penal para apuração da prática do delito previsto no art. 

306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em tese, praticado por Angelo 

Introvini Diamante.

A denúncia foi recebida em 12.12.2012 (fl. 37) e o acusado não foi 

encontrado para citação, vez que o mesmo reside na Tailândia e até a 

presente data não foi localizado tradutor juramentado para o idioma do 

referido pais a fim de que seja expedida a carta rogatória para sua citação 

(fls. 109/127)

É o relato. Decido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o delito encartado no 

art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, possui pena de detenção 

de 6 meses a 3 anos.

Observando as circunstâncias do art. 59 do CP, é forçoso reconhecer 

que o réu teria a pena aplicada no mínimo legal o que reduziria o prazo 

prescricional para 3 anos, em consonância com o art. 109, VI, c/c art. 110, 

ambos do CP.

Do recebimento da denúncia em 12.12.2012 até a presente data, decorreu 

o prazo de 03 anos fazendo-se necessário o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva do delito.

Ante o exposto, nos termos do art. 109, VI c/c arts. 110 e 107, IV, todos 

do CP, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e decreto a extinção 

da punibilidade da infração penal prevista no art. 306, caput, Código de 

Trânsito Brasileiro, atribuído Angelo Introvini Diamante.

Decreto o perdimento do valor da fiança depositado à fl. 24 para Conta 

Única, e comprovação nos autos, nos termos dos Provimentos 59/2012 e 

23/2013 - CGJ.

P.R.I. C.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.

 Primavera do Leste, 18 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191104 Nr: 4340-97.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO RODRIGUES ALVES, VALDEIR 

SOARES DA SILVA, FLÁVIO CARLOS PEREIRA, MARIA JOSÉ FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:MT/ 16.944/B, DANIEL 

FRANÇA TAVARES - OAB:MT/ 20490

 Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso interposto pelo Ministério Público f. 458, é 

tempestivo, assim, visando preservar o princípio constitucional da 

eficiência intimo o advogados dos acusados Adelino Rodrigues, Valdeir 

Soares, Flávio Carlos para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 

600, do Código de Processo Penal, após, à conclusão para despacho 

único de recebimento e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 125776 Nr: 8341-67.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:MT9973

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, condenando 

DERLI VIEIRA TOBIAS, qualificado nos autos, nas penas do art. 217-A, 

(por diversas vezes), c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma do 

art. 71, também do Código Penal, e desclassificando a conduta prevista no 

artigo 213, §1° do Código Penal, para a Contravenção Penal prevista no 

artigo 61 do Decreto Lei 3.688/41.Passo à dosimetria das penas.Do 

estupro de vulnerável – Art. 217-A do CP.A pena prevista para o crime do 

art. 217-A do CP é de 8 a 15 anos de reclusão.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 190 de 854



Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

ADELAR JUTKOVSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DELABATHA (RÉU)

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AMANDA LUISA FIUT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001892-28.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADELAR JUTKOVSKI RÉU: VALDIR DELABATHA Vistos etc. Ante a 

manifestação de Id. 15422096 REDESIGNO a audiência para o dia 28 de 

Novembro de 2018, às 17h00min. INTIMEM-SE todos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 19 de Setembro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005448-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (REQUERENTE)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BASSO (REQUERIDO)

 

1005448-04.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de setembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005417-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON MARQUES ARANTES (REQUERIDO)

 

1005417-81.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da presente 

Carta Precatória, sob pena de devolução sem cumprimento. CERTIFICO e 

dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de 

Diligência. Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da 

Central de Pagamento de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 

(urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 

3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005416-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM (ADVOGADO(A))

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

JADERSON SILVA BENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (REQUERIDO)

 

1005416-96.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória, sob pena de devolução sem o devido cumprimento. CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005352-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. K. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1005352-86.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de EDUARDO KLASENER, devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na 

exordial. Analisando os autos, verifica que a parte autora informa que a 

totalidade do débito devido pela parte requerida (parcelas vencidas e 

vincendas) importa em R$ 7.415,64, contudo, atribuiu à causa o valor de 

R$ 5.202,25. Assim, é cediço que, em ações desta natureza, o valor da 

causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, o qual engloba as 

parcelas vencidas e vincendas. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. 

(Processo: AI 20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000. 

Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 10/03/2016. Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 14/03/2016). Mas não. 

Observa-se ainda que a notificação extrajudicial da parte requerida deixou 

de ser entregue pelo motivo ‘não procurado’ (id. 15342816, p. 2). Como é 

cediço, em ações de busca e apreensão é imprescindível que a inicial 

venha acompanhada da prova de constituição em mora do devedor que, 

segundo a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou recebimento 

de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 
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a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já 

decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR 

EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – 

PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO – GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS COMPROBATÓRIOS COM 

FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo de busca e apreensão. 2- O mero argumento 

por parte do banco/apelado de que a notificação foi devolvida por três 

vezes, com a informação de ausente, não seria plausível e suficiente para 

proceder diretamente o Protesto do Título, cuja intimação da parte apelante 

se deu por edital.3 - A comprovação da mora é condição imprescindível 

para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha 

afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o 

requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e 

apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado. “Para fins de constituição da mora, 

mostra-se incabível a notificação por meio de edital quando o credor não 

tenha esgotado as possibilidades de localização do devedor para efetuar 

sua intimação pessoal. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, 

Publicado no DJE 18/07/2018) Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no 

sentido de adequar o valor atribuído a causa, bem como, se for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas remanescentes, e ainda, comprovar 

a mora do devedor, sob pena de indeferimento e consequente extinção, 

nos termos do artigo 321, § único do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005435-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

DEBORA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

PRIME AGRONEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1005435-05.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005403-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUIEL DA ROCHA MACHADO (EXECUTADO)

MARTA RODRIGUES DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1005403-97.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, em que pese 

a parte exequente ainda não tenha encartado aos autos, verifico que já 

houve o recolhimento das custas processuais. Contudo, imprescindível a 

juntada, razão pela qual concedo prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente o título executivo 

extrajudicial à Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e 

registrado através de carimbo, conforme ordem de serviço n. 02/2016. Em 

seguida, CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 
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INTIME-SE o cônjuge da parte executada, se casado for, bem como o 

terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005468-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR VANDERLEI PERGHER (REQUERIDO)

 

1005468-92.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000638-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. T. G. (ADVOGADO(A))

L. B. D. S. (EXECUTADO)

A. R. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n. 1000638-20.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes JULIA PEREIRA DA SILVA, representada pela 

genitora LUANA PEREIRA DOS SANTOS MARANHÃO, assistida pela 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e LEANDRO BARBOSA DA SILVA, que 

passa a fazer parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos 

e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento 

integral da obrigação e DETERMINO seja oficiado ao Juízo deprecado 

solicitando a devolução da carta precatória expedida para cumprimento do 

mandado de prisão, independentemente de cumprimento. Decorrido o 

prazo, INTIME-SE a exequente para manifestar-se acerca do cumprimento 

integral da obrigação assumida e/ou requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS. P.R.I.C. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004798-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. (ADVOGADO(A))

A. C. D. I. A. L. (REQUERENTE)

L. A. B. (ADVOGADO(A))

A. L. S. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. -. C. R. C. I. E. E. L. (REQUERIDO)

 

1004798-54.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001893-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

MARCIA BASSAN (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001893-76.2018.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de MARCIA BASSAN, 

ambos devidamente qualificados, com fundamento no Decreto-lei n. 

911/69, visando o bem móvel descrito na inicial, que lhe foi alienado 

fiduciariamente em garantia, por meio do contrato acostado aos autos. 

Deferiu-se a liminar pleiteada na exordial (id. 12846814). Pedido de 

habilitação da patrona da requerida (id. 13831652), que veio acompanhado 

do instrumento de procuração e documentos de id. 13832839. Através do 

petitório de id. 13835829, a requerida noticiou a purgação da mora (id. 

13835829), oportunidade que encartou o comprovante de pagamento de 

id. 13835964. Intimado, o autor concordou com o valor depositado, 

pugnando pelo levantamento (id. 14155757). Citação e auto de busca, 

apreensão, remoção e depósito (id. 14171589). Certidão de restituição, id. 

14248347. A parte autora reiterou o pleito de levantamento dos valores 

depositados (id. 14960630). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sem delongas, o 

Decreto-lei n. 911/69 dispõe que “deferida liminar em favor do credor 

fiduciário, será assegurada a retomada do bem pelo devedor, caso efetue 

o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, § 2º)”. No caso em tela, 

verifica-se que a parte demandada promoveu o pagamento da 

integralidade da dívida, tendo o autor manifestado concordância com os 

valores depositados e procedido a restituição do bem. Logo, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, se depara com o reconhecimento 

da procedência do pedido inicial, que ocorreu com o pagamento do débito, 

o que conduz, então, à extinção do processo. Nesse sentido: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO 

DE COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 

PURGAÇAO DA MORA. PARCELAS VENCIDAS. RECONHECIMENTO DO 

PEDIDO INICIAL. EXTINÇAO DO PROCESSO. ART. 269, II, CPC. 

REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE. I. Nas ações de busca e apreensão movidas com 

base em contrato de alienação fiduciária em garantida, a comprovação da 

mora do devedor constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, podendo ser demonstrada através de 

notificação extrajudicial expedida por cartório de comarca diversa do 

domicilio do devedor. II. A purgação da mora deve compreender as 

parcelas vencidas do contrato, acrescidas dos encargos decorrentes do 

atraso, sendo desnecessário o integral depósito das parcelas vincendas. 

III. A comprovação da relação havida entre as partes, bem como o 

reconhecimento da pretensão inicial por meio da purgação da mora pelo 

devedor, conduz à extinção do processo nos termos do art. 269, II, CPC. 

IV. Diante do adimplemento do devedor, revoga-se a liminar de busca e 

apreensão com determinação de restituição do bem, permitindo-se a 

aplicação de multa diária com base no art. 461, § 4º, CPC, como forma de 

assegurar o resultado prático da medida, devendo o valor atender aos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 

1.0512.08.051328-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 
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CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2013, publicação da súmula em 

26/08/2013) (negrito nosso) Assim sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea 

“a”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, REVOGO a liminar de 

busca e apreensão deferida. Pelo princípio da causalidade, CONDENO a 

parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa. INDEFIRO o pleito de 

assistência judiciária, eis que não restou comprovada a sua 

hipossuficiência. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001394-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON JAIR DE LIMA (RÉU)

 

1001394-63.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005423-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO (REQUERIDO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WALDEMAR DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

OLAVO DEMARI WEBBER (TESTEMUNHA)

GILBERTO RODRIGUES FERREIRA (TESTEMUNHA)

MOACIR ROBERTO FUNGHETO (TESTEMUNHA)

CELSO ANTONIO VEDANA (TESTEMUNHA)

VALDIR GREGGIO (TESTEMUNHA)

LAURINDO KOCH (TESTEMUNHA)

 

Autos n. 1005423-88.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 28 de Novembro de 2018, às 16h00min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005423-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO (REQUERIDO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WALDEMAR DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

OLAVO DEMARI WEBBER (TESTEMUNHA)

GILBERTO RODRIGUES FERREIRA (TESTEMUNHA)

MOACIR ROBERTO FUNGHETO (TESTEMUNHA)

CELSO ANTONIO VEDANA (TESTEMUNHA)

VALDIR GREGGIO (TESTEMUNHA)

LAURINDO KOCH (TESTEMUNHA)

 

1005423-88.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé que, tendo em vista a 

entrada em vigor do NCPC no último dia 18/03/2016 e ainda, tendo em vista 

que no presente feito não foram expedidas as intimações das 

testemunhas arroladas, IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar 

as partes acerca do cumprimento do disposto no artigo 455, caput, 

devendo as mesmas providenciar a intimação de suas suas testemunhas, 

comprovando-se nos autos posteriormente. 24 de setembro de 2018 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005486-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

MARCOS LEVI BERVIG (ADVOGADO(A))

EVANDRO ANDRE PELLENZ (REQUERENTE)

LUCIANA WERNER BILHALVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO HORA CARDOSO (ADVOGADO(A))

SEMENTES SELEGRAOS LTDA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1005486-16.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 05 de Dezembro de 2018, às 14h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005486-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

MARCOS LEVI BERVIG (ADVOGADO(A))

EVANDRO ANDRE PELLENZ (REQUERENTE)

LUCIANA WERNER BILHALVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO HORA CARDOSO (ADVOGADO(A))

SEMENTES SELEGRAOS LTDA (REQUERIDO)

 

1005486-16.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé que, tendo em vista a 

entrada em vigor do NCPC no último dia 18/03/2016 e ainda, tendo em vista 

que no presente feito não foram expedidas as intimações das 

testemunhas arroladas, IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar 

as partes acerca do cumprimento do disposto no artigo 455, caput, 

devendo as mesmas providenciar a intimação de suas suas testemunhas, 

comprovando-se nos autos posteriormente. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003237-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. M. (ADVOGADO(A))

S. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. P. (REQUERIDO)

 

1003237-92.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ R$ 969,30 

(novecentos e sessenta e nove reais, com trinta centavos). , Aqueles que 

necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005426-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. J. S. (ADVOGADO(A))

M. H. P. G. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE ALMEIDA PEREIRA OAB - 854.039.701-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. G. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n. 1005426-43.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. 

Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios, uma vez 

comprovada à relação de parentesco, tal pedido deve ser DEFERIDO. 

Assim e, diante da inexistência de prova acerca dos reais ganhos da 

parte requerida, ARBITRO os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), que serão devidos a partir da 

citação e prosseguir até decisão final da causa. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 12 

de Novembro de 2018, às 17h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado das 

partes a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004856-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GIZELI PAULINA HOLZ (ADVOGADO(A))

MARIO MONTEIRO DE LIMA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (EMBARGADO)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

NADIR DA SILVA (EMBARGADO)

NAIDE DA SILVA (EMBARGADO)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1004856.57.2018.8.11.0040 Decisão interlocutória Vistos etc. 

Cuidam-se de Embargos de Terceiro ajuizados por Mario Monteiro de Lima 

em face de Aldir da silva, Nadir da Silva e Naide da Silva, todos 

qualificados nos autos, asseverando que os ora embargados ajuizaram 

ação indenizatória em desfavor de Marilene Pereira Neto Ribeiro, no bojo 

da qual, em sede de tutela provisória foi determinada a constrição judicial 

via RENAJUD sobre o veículo denominado Chevrolet, Cobalt 1.8, LTZ ADV, 

ano/modelo 2014, placas MJL, registrado em nome de Marilene Pereira 

Neto Ribeiro. Ocorre que, referido veículo fez parte de uma negociação 

firmada em 20/10/2017 entre Marilene Pereira Neto Ribeiro e Lucimara de 

Lima, filha do ora embargante, tendo a autorização para transferência de 

propriedade do veículo sido preenchida em nome do ora embargante. 

Requer a titulo de tutela de urgência seja autorizada a transferência do 

veículo para si e, alternativamente, emissão de documento em nome da 

antiga proprietária. A despeito das alegações feitas pelo embargante, 

evidente que a tutela pretendida não pode ser deferida, visto que, além de 

tratar de praticamente antecipação da tutela de mérito perseguida, não 

está suficientemente claro nos autos quem é o real possuidor do veículo 

(embargante ou sua filha), de modo que indefiro a tutela pretendida. 

Reitero, nesta oportunidade, o recebimento dos embargos de terceiro na 

forma colocada em Juízo e, por conseguinte, determino a suspensão do 

processo principal, nos termos do artigo 678, caput do NCPC, 

certificando-se nos autos principais. Desde já, designo sessão de 

conciliação para o dia 19 de Novembro de 2018, às 08h30min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de conciliação, os 

autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal 

solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 679, também do CPC. Face o disposto no art. 

344 do NCPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001137-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLHEMAX COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

ZANANDREIA GERMINIANI (EXECUTADO)

JAQUELINE IZABEL MAAS (EXECUTADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (ADVOGADO(A))

EDILSON TORRESAN (EXECUTADO)

 

1001137-04.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de setembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002793-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (REQUERENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (REQUERIDO)

 

1002793-93.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de setembro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003346-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

KARINA NOGUEIRA DE ARAUJO CARNIVALI (REQUERENTE)

SERGIO HENRIQUE CARNIVALI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILHIAM SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

JOAO DOS ANJOS FILHO (REQUERIDO)

ELIETE NARCISA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003346-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SERGIO HENRIQUE CARNIVALI, KARINA NOGUEIRA DE ARAUJO 

CARNIVALI REQUERIDO: WILHIAM SILVA DOS ANJOS, ELIETE NARCISA 

DA SILVA DOS ANJOS, JOAO DOS ANJOS FILHO Vistos etc. Cuida-se de 

Ação Redibitória c.c. Perdas e Danos e Pedido Liminar ajuizada por Sérgio 

Henrique Carnivali e Karine Carnivali em face de William Silva dos Anjos, 

Eliete Nascisa da Silva dos Anjos e João dos Anjos Filho, pelos fatos e 

fundamentos expostos na petição inicial de Id. 13805208, instruída com 

documentos diversos. De pronto, indeferiu-se o benefício da Justiça 

Gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do processo, Id. 13949669. Autores 

requerem a juntada das guias relativas à taxa judiciária e custas 

processuais, conforme se vê do Id. 14058518 e ss. É o breve relato. 

Decido. Situando a questão, dizem os autores que em 08/05/2017 

adquiriram dos requeridos, por contrato de compra e venda, um imóvel 

denominado lote 03, quadra 01, situado no loteamento Residencial Jardim 

Liberdade, nesta urbe, com área de 250m2, sobre o qual está edificada 

uma casa de alvenaria de 117m2, imóvel este matriculado sob nº 34487 do 

CRI de Sorriso/MT, pelo valor de R$ 240.400,00 (duzentos e quarenta mil e 

quatrocentos reais). Embora os autores tenham adimplido a totalidade da 

obrigação de pagar que lhes competia, após ocupação do imóvel, 

passaram a notar falhas de construção, bem como a baixa qualidade do 

material utilizado, o que deu causa à infriltração, rachaduras e falhas 

estruturais. Após muitas tratativas sem sucesso, em 23/04/2018, os 

autores contrataram um engenheiro, o qual, após avaliar o imóvel, 

condenou-o para fins de habitação. Em razão desses fatos, os 

requerentes postulam concessão de tutela de urgência para determinar 

aos requeridos o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), bem como a averbação de protesto contra alienação de 

bens em relação aos imóveis de propriedade dos requeridos. É o breve 

relato. Decido. Sobre a tutela de urgência, o atual Código de Processo Civil 

prescreve que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como se vê, para a 

concessão da tutela provisória de urgência, no caso, em caráter 

antecedente, é imprescindível a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo. Muito bem. A despeito de serem críveis as alegações dos 

autores, eis que amparadas em documentos diversos como laudo técnico, 

ata notarial e imagens fotográficas, convém destacar que os 

demandantes, embora afirmem ter adimplido a obrigação de pagar 

assumida quando da aquisição do imóvel (cláusula terceira do contrato de 

compra e venda de Id. 13805205), não trouxeram para os autos um único 

documento hábil a demonstrar o adimplemento da obrigação que lhes 

compete, ainda que parcialmente. Portanto, temerário se mostra a 

concessão das medidas requeridas liminarmente – seja no tocante a 

obrigação de pagar aluguel, seja no que se refere ao protesto contra 

alienação de bens -, uma vez que a parte autora não logrou demonstrar o 

adimplemento da obrigação contratual assumida, de modo que, a princípio, 

não reúne condições de impor aos requeridos a devida contraprestação. 

Isto posto, indefiro os pedidos de tutela de urgência apresentados, eis que 

ausentes os requisitos legais pertinentes. Desde já, designo audiência de 

mediação para o dia 19 de Novembro de 2018 às 10:30 horas, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível, devendo a requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

ADELAR JUTKOVSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DELABATHA (RÉU)

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001892-28.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADELAR JUTKOVSKI RÉU: VALDIR DELABATHA Vistos etc. Ante a 

manifestação de Id. 15422096 REDESIGNO a audiência para o dia 28 de 

Novembro de 2018, às 17h00min. INTIMEM-SE todos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 19 de Setembro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

ADELAR JUTKOVSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DELABATHA (RÉU)

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

 

1001892-28.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de setembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002770-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Banco do Brasil S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRE GARCIA SALES (EXECUTADO)

 

1002770-16.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 
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e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de setembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003465-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHELLES (REQUERIDO)

 

1003465-67.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de setembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (ADVOGADO(A))

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1000218-78.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento COMPLEMENTAR da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado no DISTRITO DE 

PRIMAVERINHA/MT, sendo o valor total de R$ 334,30, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 24 de setembro de 

2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52626 Nr: 2657-94.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA OLIMPIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 287/2009 – Código: 52626.

 Vistos etc.

 Ante a inércia da parte executada e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, LAVRANDO-SE o 

respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Restando infrutíferas as providências acima, INTIME-SE a exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49218 Nr: 6073-07.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MINGHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CESAR KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6073-07.2008.811.0040 – Código: 49218.

 Vistos etc.

 Ante a inércia dos executados e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, LAVRANDO-SE o 

respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita 

federal, razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema 

INFOJUD, juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da 

Vara proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 

477.

 Por fim, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, 

do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome/CPF dos devedores nos cadastros de inadimplentes 

(SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção 

através do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89413 Nr: 1001-97.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA, IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI, PROFÉRTIL 

CENTRO OESTE PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - 

OAB:15631/MT, IVONETE FERRERIA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929-E, 

ROBERTA LEITE FERNANDES DE MELLO - OAB:7925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERRERIA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929-E, LUCIANO SILLES 

DIAS - OAB:6913-A-MT

 Autos n. 1001-97.2012.811.0040 – Código: 89413.

 Vistos etc.

 Ante a inércia da executada e, considerando que a penhora online atende 

à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, LAVRANDO-SE o 

respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Restando infrutífera a busca, voltem-me os autos conclusos para análise 

do pedido de Infojud.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136654 Nr: 8851-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA, 

SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIL APARECIDO BARBOSA, 

ROSANGELA DA LUZ COLERAUS OCHOA, VILMAR OCHOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Autos n. 8851-03.2015.811.0040 – Código: 136654.

 Vistos etc.

 Ante a inércia da parte executada e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Restando infrutífera a busca, INTIME-SE a exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15121 Nr: 2240-88.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI D 'AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI - OAB:8294--B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Autos n.2240-88.2002.811.0040 – Código: 15121.

 Vistos etc.

 Ante a inércia da parte executada e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Caso infrutífera, INTIME-SE a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44528 Nr: 1475-10.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Autos n. 1475-10.2008.811.0040 – Código: 44528.

 Vistos etc.

 Ante a inércia dos executados e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, LAVRANDO-SE o 

respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita 

federal, razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema 

INFOJUD, juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da 

Vara proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 

477.

 Por fim, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, 

do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome/CPF dos devedores nos cadastros de inadimplentes 
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(SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção 

através do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140901 Nr: 11057-87.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDY WENDELL PUVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra F. de Melo 

Franco - OAB:, ANA PAULA CORREA MESQUITA - OAB:20604-A, 

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O

 Autos n. 11057-87.2015.811.0040 – Código: 140901.

 Vistos etc.

 Ante a inércia do executado e, considerando que a penhora online atende 

à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por fim, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, 

do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome/CPF do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC e 

SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através 

do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123516 Nr: 1522-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE NOVA UBIRATÃ 

-COOPERTÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT

 “Vistos etc. Diante das ocorrências acima, mantenho a homologação do 

acordo noticiado nos autos nº 1522.37.2015.811.0040 (Cod. 123516). Com 

relação aos demais acordos noticiados nos autos, permaneçam os autos 

conclusos para exame dos mesmos. Os presentes saem intimados. Às 

providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170060 Nr: 3428-91.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ MATEVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Autos nº 3428-91.2017.8.11.0040 Código: 170060

Requerente: Ricardo Luiz Matevi

Requerido: Banco Santander (Brasil) S/A

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração propostos por RICARDO LUIZ 

MATEVII, pugnando pela correção do erro material constante no 

dispositivo da sentença de fl. 70-verso.

Manifestação da parte requerida às fls. 78-79.

 Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Pois bem. Dispõe o art. 494, do CPC, in verbis:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

 Da análise dos autos, observo que razão assiste ao embargante, já que o 

dispositivo constou que se tratava de sentença com resolução de mérito, 

entretanto, por se tratar de rejeição liminar dos embargos à execução, o 

feito deve ser extinto sem resolução de mérito, em conformidade com o 

disposto do art. 917, §4º, I, do CPC.

 Assim, em consonância com o disposto no art. 494 do Código de 

Processo Civil, RETIFICO PARCIALMENTE o dispositivo da sentença 

constante à fl. 70-verso, a fim de que passe a constar o seguinte: “Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do artigo 917, §4º, I, do CPC”, 

MANTENDO-SE, no mais, o decisum em seus exatos termos.

 IMTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 187494 Nr: 2605-83.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDRÉ GARCIA SALES, MARINES 

TEREZINHA ROSETO GARCIA SALES, T.R.R.-BG-TRANSPORTADOR 

REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2605-83.2018.811.0040 – Código: 187494.

Sentença sem resolução de mérito

 Vistos etc.

 Ante o requerimento de fl. 37, HOMOLOGO a desistência manifestada 

pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do CPC.

 Por oportuno, entendo ser desnecessária a intimação da parte 

demandada, haja vista que ainda não ocorreu a triangularização 

processual.

 CUSTAS, se houver, pela parte autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 121803 Nr: 451-97.2015.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONI MARIA SCARIOT ZAMPEZE, ALTEMIR 

JOSÉ ZAMPEZE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 “Vistos etc. Diante das ocorrências acima, mantenho a homologação do 

acordo noticiado nos autos nº 1522.37.2015.811.0040 (Cod. 123516). Com 

relação aos demais acordos noticiados nos autos, permaneçam os autos 

conclusos para exame dos mesmos. Os presentes saem intimados. Às 

providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 121803 Nr: 451-97.2015.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONI MARIA SCARIOT ZAMPEZE, ALTEMIR 

JOSÉ ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Autos n. 451-97.2015.811.0040 – Código: 121803.

 Vistos etc.

 Considerando que o autor Aquiles Manfini, por ocasião da audiência de 

tentativa de conciliação realizada nestes autos (fl. 1.060), ratificou perante 

este Juízo a informação de fls. 1.006/1.010, DEIXO DE HOMOLOGAR o 

acordo encartado às fls. 988/989.

 Sem prejuízo, DETERMINO a extração de cópia integral dos autos e o 

encaminhamento ao Ministério Público Estadual e a Ordem dos Advogados 

do Brasil – OAB – Seccional de Sorriso/MT, para apuração e adoção das 

providências eventualmente pertinentes.

 No mais, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca do cumprimento da 

determinação de fl. 975, bem como quanto à devolução da missiva 

expedida à Comarca de Nova Ubiratã/MT para oitiva da testemunha 

Antônio Luiz, juntando-se aos autos em caso positivo.

 Em caso negativo, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado solicitando a devolução 

da mesma, devidamente cumprida.

 Por fim, relativamente ao pleito de fls. 1.038/1.039 – substituição da 

caução, em atenção ao princípio do contraditório, entendo imprescindível a 

oitiva da parte contrária, sendo que para tanto concedo o prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT., 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99731 Nr: 2395-08.2013.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Autos nº 2395.08.2013.811.0040 (Cod. 99731)

Vistos etc.

 Proceda a juntada nestes autos de cópia da sentença eventualmente 

proferida nos autos principais, de modo a propiciar a análise da 

regularidade do depósito efetuado nos autos a título de honorários.

 À providências.

 Sorriso/MT, 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 3483-28.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR MARIA DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUE - 

OAB:228603/SP, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802-MT

 Autos nº 3483.28.2006.811.0040 (Cod. 34332)

Vistos etc.

 Tendo em vista que, por um equívoco, este Juízo deixou de proceder a 

assinatura digital do alvará de fl. 813, nesta oportunidade, procedo a 

operação, devendo a Secretaria adotar as providências cabíveis para 

encaminhamento do mesmo ao departamento competente do TJMT.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136083 Nr: 8525-43.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILI SCHNORRENBERGER, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A, CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - OAB:16.501-B, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Autos nº 8525.43.2015.811.0040 (Cod. 136083)

Vistos etc.

 Em conformidade com a decisão anterior, procedo nesta data a 

assinatura digital do alvará de levantamento do valor correspondente à 

50% dos honorários periciais, devendo a Secretaria adotar as 

providências cabíveis para encaminhamento do mesmo ao departamento 

competente do TJMT.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49282 Nr: 6454-15.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES TEREZINHA ROSETO GARCIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:644/MT

 Autos nº 6454.15.2008.811.0040 (Cod. 49282)

Vistos etc.

 Procedo nesta data a assinatura digital do alvará de levantamento de 50% 

dos honorários devidos à Perita nomeada nos autos.

 Às providências para ultimar a perícia determinada.

 Intimem-se.

 Sorriso/MT, 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 98942 Nr: 1539-44.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SCHINOFF COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 Autos n. 1539-44.2013.811.0040 – Código: 98942.

 Vistos etc.

 Em que pese à impugnação ao valor dos honorários periciais pela parte 

demandada (fls. 280/281 e 289/290), consoante se extrai pela decisão 

prolatada à fl. 263 o custo pela prova pericial é incumbência do autor, o 

qual em momento algum se insurgiu.

 Portanto, resta prejudicada a análise da impugnação apresentada.

 Desta feita, INTIME-SE a parte autora para comprovar nos autos o 

pagamento dos autos o pagamento dos honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão.

 Efetuado o recolhimento, PROSSIGA no cumprimento da determinação 

exarada à fl. 263.

 Por outro lado, decorrido o prazo sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94152 Nr: 5834-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A, ANNILEIDY CORDEIRO 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNILEIDY CORDEIRO SOUSA, HSBC BANK 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A, MARCELO 

FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 Autos nº 5834.61.2012.811.0040 (Cod. 94152)

Vistos etc.

 Considerando as certidões de fls. 334 e 335, estando portanto, atendido o 

determinado pelo Provimento nº 68 editado pelo Conselho Nacional de 

Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, procedo nesta data a assinatura digital do alvará de 

levantamento do saldo remanescente, devendo a Secretaria adotar as 

providências cabíveis para encaminhamento do mesmo ao departamento 

competente do TJMT.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 199051 Nr: 9134-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Sendo assim, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, SUSPENDENDO a 

hasta pública designada para o dia 25/09/2018 na execução apensa (cód. 

26556).No mais, RECEBO os embargos de terceiro na forma colocada em 

Juízo e, por conseguinte, determino a suspensão dos atos expropriatórios 

sobre o bem litigioso objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, caput 

do NCPC, certificando-se nos autos principais.Desde já, designo sessão 

de conciliação para o dia 19 de Novembro de 2018, às 09h:30min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca.Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de conciliação, os 

autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal 

solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 679, também do CPC.Face o disposto no art. 

344 do NCPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 21 de Setembro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104590 Nr: 7657-36.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CAOVILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR MEISTER, VALDERI CAMILO FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS 

GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:17.551, João Paulo F. Alves - OAB:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: intimar as Partes Rés 

para no PRAZO SUCESSIVO de 15 dias, apresentarem memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1370 Nr: 302-68.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIR ANTONIO SACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:“Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.”Pois bem. In casu, analisando os 

argumentos lançados pelo embargante, tenho que não se trata de 

nenhuma das hipóteses do dispositivo legal supramencionado, eis que 

pelos argumentos lançados é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da decisão 

prolatada.Ademais, segundo o entendimento majoritário da doutrina e 

jurisprudência pátrias, a decisão proferida a partir da análise dos 

embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo de um 

julgado, quando isso for consequência da correção do ato, o que, não é o 

caso dos autos, já que, ao contrário do que afirma o embargante, não 

vislumbro a omissão apontada, já que a decisão foi devidamente 

fundamentada no entendimento desta magistrada.Por derradeiro, 

conveniente alertar ainda que, não concordando a parte com a decisão 
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proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do recurso adequado, 

sendo descabidos os embargos de declaração.Diante de todo exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, todavia, 

REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em seus exatos 

termos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 

20 de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi 

CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119235 Nr: 9494-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSÉ ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

ISABELA BRESSAN MANZ - OAB:16895-0/MT, LUIS CARLOS NESPOLI 

JUNIOR - OAB:19139, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 “Vistos etc. Diante das ocorrências acima, mantenho a homologação do 

acordo noticiado nos autos nº 1522.37.2015.811.0040 (Cod. 123516). Com 

relação aos demais acordos noticiados nos autos, permaneçam os autos 

conclusos para exame dos mesmos. Os presentes saem intimados. Às 

providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119235 Nr: 9494-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSÉ ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

ISABELA BRESSAN MANZ - OAB:16895-0/MT, LUIS CARLOS NESPOLI 

JUNIOR - OAB:19139, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Autos n. 9494-92.2014.811.0040 – Código: 119235.

 Vistos etc.

 Considerando que o exequente Aquiles Manfini, por ocasião da audiência 

de tentativa de conciliação realizada nestes autos (fl. 692), ratificou 

perante este Juízo a informação de fls. 533/537, DEIXO DE HOMOLOGAR 

o acordo encartado às fls. 528/532.

 Sem prejuízo, DETERMINO a extração de cópia integral dos autos e o 

encaminhamento ao Ministério Público Estadual e a Ordem dos Advogados 

do Brasil – OAB – Seccional de Sorriso/MT, para apuração e adoção das 

providências eventualmente pertinentes.

 No mais, CUMPRA-SE consoante determinação exarada às fls. 676/677.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136310 Nr: 8642-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVETE LODI GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6913-A-MT

 Autos nº 8525.43.2015.811.0040 (Cod. 136083)

Vistos etc.

 Em conformidade com a decisão anterior, procedo nesta data a 

assinatura digital do alvará de levantamento do valor correspondente à 

50% dos honorários periciais, devendo a Secretaria adotar as 

providências cabíveis para encaminhamento do mesmo ao departamento 

competente do TJMT.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26556 Nr: 1045-63.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADEU ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI, JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Autos n. 1045-63.2005.8.11.0040. Código: 26556

 Vistos etc.

 Cumpra-se conforme determinado nos autos em apenso (cód. 199051).

Às providências.

Sorriso/MT, 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101237 Nr: 4081-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELE FRANCIO, NEI FRANCIO, IDALI MARIA 

FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS, NAIDE 

APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - OAB:7899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 Autos nº 4081.35.2013.811.0040 (Cod. 101237)

Vistos etc.

 Em conformidade com a decisão anterior, procedo nesta data a 

assinatura digital do alvará de levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais, devendo a Secretaria adotar as providências 

cabíveis para encaminhamento do mesmo ao departamento competente do 

TJMT.

 Empós, tornem os autos conclusos.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145479 Nr: 1689-20.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ERCILIO SCHWANTES, ARI LUIZ 

ZANATTA, SILVIA MARIA BACKES ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1689-20.2016.811.0040 – Código: 145479.

 Vistos etc.

 Analisando detidamente os autos, verifico que as partes entabularam 

acordo extrajudicial, entretanto, o mesmo encontra-se parcialmente 

ilegível.
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 Aliado a isso, verifico que os executados subscreveram a avença 

acompanhados do patrono – Dr. Roque Ademir da Silva Vieira, contudo, o 

mesmo não encartou aos autos instrumento de procuração.

 Desta feita, DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de 

quinze (15) dias, sanarem as irregularidades apontadas, sob pena de não 

homologação do acordo.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107900 Nr: 433-13.2014.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 Autos n. 433-13.2014.811.0040 – Código: 107900.

 Vistos etc.

 Em que pese à concordância manifestada pela parte exequente com 

relação ao valor da avaliação do bem (fls. 227/231), anoto que até o 

momento não foi cumprida a determinação exarada à fl. 222, sendo que o 

leiloeiro, na minuta de edital de fls. 215/220, reproduziu o valor constante 

daquela realizada às fls. 52/55.

 Desta feita, considerando o não cumprimento da determinação exarada à 

fl. 222 e, sendo imprescindível a reavaliação do bem penhorado pelas 

razões já consignadas, DEFIRO o requerimento de fls. 227/231, 

SUSPENDENDO o leilão designado para o próximo dia 25/09/2018.

 Realizada avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 INTIMEM-SE também os hipotecantes, conforme requerido pelo exequente.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104676 Nr: 7750-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ADELINO MORAES DE 

ALMEIDA PRADO - OAB:220.564-SP, LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE 

ALMEIDA HOFFMANN - OAB:220.580-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7750-96.2013.811.0040 – Código: 104676.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57225 Nr: 1055-34.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO LUIZ ZANOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:126.504, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 Autos n. 1055-34.2010.811.0040 – Código: 57225.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100908 Nr: 3716-78.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ROSSARI, GANE MARIA ROSSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, 

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA THOMAS - OAB:20.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1055-34.2010.811.0040 – Código: 57225.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54576 Nr: 3888-35.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR MARIA DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - OAB:10134, ALVARO DA CUNHA 

NETO - OAB:12.O69-MT, EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Murelli Ferreira 

Oliveira - OAB:11681, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A, 

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695/MT

 Autos n. 3888-35.2004.811.0040 – Código: 54576.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito e, considerando que já foi 

efetuado o levantamento dos valores depositados em Juízo em favor da 
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parte exequente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112131 Nr: 4076-76.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, 

MARCELO LINCOLN ALVES DA SILVA, EDNEI PAES NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), NEIVA 

ZIMERMANN LEMANSKI, LUCIANA APARECIDA LEMAINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 Autos n. 4076-76.2014.811.0040 – Código: 112131.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pela parte 

exequente (fl. 216), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇAM-SE os ofícios para 

baixa das penhoras realizadas no presente feito.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134203 Nr: 7577-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE NEVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737, Vênus Mara Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7577-04.2015.811.0040 – Código: 134203.

 Vistos etc.

 Ante a inércia da parte executada e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Caso infrutífera, INTIME-SE a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134203 Nr: 7577-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE NEVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737, Vênus Mara Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7577.04.2015.811.0040 (Cód. 134203)

 Vistos etc.

 Chamo o feito a ordem, visto que, consultando o sistema apolo, verifico 

que houve embargos à presente execução, no bojo do qual foi proferida 

sentença sem resolução do mérito, face o acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva.

 Nessa toada, torno sem efeito a consulta BACENJUD realizada e 

determino à Secretaria que providencie a juntada de cópia da referida 

sentença nestes autos.

 Empós, remetam-se os autos ao arquivo provisório, onde deverá 

permanecer até julgamento do recurso interposto.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110706 Nr: 2874-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA MENDES DA SILVA - ME, 

Alexandra Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2874-64.2014.811.0040 – Código: 110706.

 Vistos etc.

 DEFIRO os requerimentos do Parquet de fls. 104/106.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Após, ABRA-SE VISTA ao MPE para requerer o que entender de direito.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119985 Nr: 1546-02.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO VIGANO PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:78508

 Autos n. 1546-02.2014.811.0040 – Código: 119985.

 Vistos etc.

 De início, ante o trânsito em julgado do Recurso Especial interposto (fl. 

720), DETERMINO as alterações necessárias relativamente a classe 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento definitivo de sentença.

 No mais, considerando a revogação da liminar recursal deferida no AI n. 

1000581-88.2018.8.11.0000, o qual foi desprovido (fls. 280/284), 

previamente a análise do pedido de penhora via bacenjud, DETERMINO a 

intimação da parte executada para cumprimento voluntário, observando-se 

o cálculo apresentado pela parte exequente às fls. 290 e ss., sem a 

incidência da multa (10%) e dos honorários advocatícios (10%), haja vista 

que a decisão de fl.232/232-v estava suspensa pela liminar deferida às 

fls. 250/252.

 Decorrido o prazo sem pagamento, façam-me os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.
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 Sorriso/MT., 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126922 Nr: 3548-08.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDLW, ROSINEIDE ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, MARCELO 

DAVOLI LOPES - OAB:143.370/SP, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Autos n. 3548-08.2015.811.0040 – Código: 126922.

 Vistos etc.

 Ante o cumprimento voluntário pela parte demandada (fls. 245/252), com 

o qual aquiesceu a parte autora (fls. 256/257) e, constatando o depósito 

em duplicidade (fl. 254), DEFIRO o requerimento de fls. 261/263.

 EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação de fl. 260.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 28002 Nr: 2455-59.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - OAB:7344, FABIANO 

GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Autos nº 2455-59.2005.811.0040 - Código Apolo: 28002.

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por BUNGE 

FERTILIZANTES S/A em desfavor de RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, o exequente pugnou pela busca de veículos via 

RENAJUD (fl. 127).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pois bem. Relativamente ao pedido de penhora DEFIRO o requerimento de 

busca via RENAJUD, determinando à Secretaria da Vara que proceda 

conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81381 Nr: 375-15.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI BALTAZAR LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Autos n. 375-15.2011.811.0040 – Código: 81381.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, razão 

pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando 

cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 163351 Nr: 11177-96.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONES MARCELO DOS SANTOS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos nº 11177.96.2016.811.0040 (Cod. 163351)

Vistos etc.

 Excepcionalmente, devido a substituição do Administrador Judicial, defiro 

a dilação de prazo por 30 (trinta) dias.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 43999 Nr: 1169-41.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLAND QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MATTANA, ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, 

HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - OAB:8241/MT, JOÃO PAULO 

CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B, Kleyton Proença de Oliveira - 

OAB:16810/0, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Autos n. 1169-41.2008.811.0040 – Código: 43999.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento de fls. 136/137.

 EXPEÇA-SE o necessário a baixa da anotação constante na matrícula do 

imóvel.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100406 Nr: 3161-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANGELO ABATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel Reis Fernandes - 

OAB:RO/4940

 Autos nº 3161.61.2013.811.0040 (Cod. 100406)

Vistos etc.

 Com razão a e exequente, de modo que determino a retificação do termo 

de penhora, bem como a efetivação da restrição judicial via RENAJUD, 

bem como a posterior expedição de mandado de avaliação e remoção do 

bem, conforme requerido.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139004 Nr: 10144-08.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR FERRARI, ZELEMINO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10144.08.2015.811.0040 (Cod. 139004)

Vistos etc.

 Defiro a busca de endereço do devedor junto aos órgãos conveniados. 

Efetuado o procedimento ora deferido e sendo exitosa a medida, 

expeça-se o necessário à citação do devedor. Caso contrário, desde já, 

defiro a citação editalícia, conforme requerido. Efetuada a citação por 

edital e decorrido o prazo legal sem manifestação, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública Estadual como Curadora Especial do devedor.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 155996 Nr: 6985-23.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, VALNEI CRUZ ROCHA- OAB/RO - OAB:OAB/RO 2479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos nº 6985.23.2016.811.0040 (Cod. 155996)

Vistos etc.

 Excepcionalmente, devido a substituição do Administrador Judicial, defiro 

a dilação de prazo por 30 (trinta) dias.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 161865 Nr: 10213-06.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE SOUZA COSTA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos nº 10213.06.2016.811.0040 (Cod. 161865)

Vistos etc.

 Excepcionalmente, devido a substituição do Administrador Judicial, defiro 

a dilação de prazo por 30 (trinta) dias.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004331-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA (ADVOGADO(A))

HAYDEE FRANCIS FREITAS NOVAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

Danny Fabrício Cabral Gomes (ADVOGADO(A))

WILSON FURTADO ROBERTO (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARINA BELANDI SCHEFFER (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1004331-75.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

DEFIRO a AJG em favor da requerente. ANOTE-SE. Em se tratando de 

liquidação pelo procedimento comum, na forma do art. 511 do CPC, 

INTIME-SE o requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004856-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GIZELI PAULINA HOLZ (ADVOGADO(A))

MARIO MONTEIRO DE LIMA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (EMBARGADO)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

NADIR DA SILVA (EMBARGADO)

NAIDE DA SILVA (EMBARGADO)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1004856.57.2018.8.11.0040 Decisão interlocutória Vistos etc. 

Cuidam-se de Embargos de Terceiro ajuizados por Mario Monteiro de Lima 

em face de Aldir da silva, Nadir da Silva e Naide da Silva, todos 

qualificados nos autos, asseverando que os ora embargados ajuizaram 

ação indenizatória em desfavor de Marilene Pereira Neto Ribeiro, no bojo 

da qual, em sede de tutela provisória foi determinada a constrição judicial 

via RENAJUD sobre o veículo denominado Chevrolet, Cobalt 1.8, LTZ ADV, 

ano/modelo 2014, placas MJL, registrado em nome de Marilene Pereira 

Neto Ribeiro. Ocorre que, referido veículo fez parte de uma negociação 

firmada em 20/10/2017 entre Marilene Pereira Neto Ribeiro e Lucimara de 

Lima, filha do ora embargante, tendo a autorização para transferência de 

propriedade do veículo sido preenchida em nome do ora embargante. 
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Requer a titulo de tutela de urgência seja autorizada a transferência do 

veículo para si e, alternativamente, emissão de documento em nome da 

antiga proprietária. A despeito das alegações feitas pelo embargante, 

evidente que a tutela pretendida não pode ser deferida, visto que, além de 

tratar de praticamente antecipação da tutela de mérito perseguida, não 

está suficientemente claro nos autos quem é o real possuidor do veículo 

(embargante ou sua filha), de modo que indefiro a tutela pretendida. 

Reitero, nesta oportunidade, o recebimento dos embargos de terceiro na 

forma colocada em Juízo e, por conseguinte, determino a suspensão do 

processo principal, nos termos do artigo 678, caput do NCPC, 

certificando-se nos autos principais. Desde já, designo sessão de 

conciliação para o dia 19 de Novembro de 2018, às 08h30min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de conciliação, os 

autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal 

solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 679, também do CPC. Face o disposto no art. 

344 do NCPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002419-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SANTANA DE ARRUDA MIRANDA (REQUERENTE)

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1002419-43.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante o teor da certidão 

de id. 14794765, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004664-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO CONCEIÇÃO GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1004664-27.2018.8.11.0040. Declinação competência Vistos etc. 

Cuida-se de ação de regulamentação de guarda c.c. alimentos e visitas em 

favor dos menores CAMILI VICTORIA SILVA CONCEIÇÃO GOMES e 

KAYLANE SILVA CONCEIÇÃO GOMES, promovida por EDINETE DA SILVA 

em desfavor de EDIVALDO CONCEIÇÃO GOMES, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. Entre um ato e outro, as autoras 

informaram seu novo endereço na Comarca de Uberaba/MG (id. 

14944947). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Como se sabe, a competência em 

causas afetas à infância e juventude é regida pelo art. 147 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, dispositivo este que prescreve uma 

competência territorial especial, distinta, portanto, da regra geral do Código 

de Processo Civil. O inciso I do dispositivo supracitado dispõe que a 

competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, 

retratando, segundo a jurisprudência, a regra do “Juízo Imediato”, isto é, é 

competente para a causa o Juízo mais próximo do local onde se encontra 

o menor. Conforme já visto, in casu, as menores residem atualmente na 

Comarca de Uberaba/MG, sendo, portanto, este o Juízo competente para 

processar e julgar a demanda em tela. Diante do exposto e, com fulcro nos 

fatos e fundamentos acima e, em consonância com o parecer ministerial, 

ACOLHO o requerimento do Ministério Público e DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando a 

remessa dos autos à Comarca de Uberaba/MG. PROCEDAM-SE as baixas 

e anotações necessárias, providenciando-se a IMEDIATA remessa dos 

autos ao Juízo competente. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004331-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA (ADVOGADO(A))

HAYDEE FRANCIS FREITAS NOVAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1004331-75.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

DEFIRO a AJG em favor da requerente. ANOTE-SE. Em se tratando de 

liquidação pelo procedimento comum, na forma do art. 511 do CPC, 

INTIME-SE o requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005769-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO KLEIN (EXECUTADO)

ADRIANA DE LIMA BITENCOURT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005769-73.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante o teor da certidão 

de id. 13067660, EXPEÇA-SE o necessário a citação da parte executada. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005419-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SCHROTER BECKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ IVAN TORMES ZORZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005419-51.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005417-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON MARQUES ARANTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005417-81.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005416-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM (ADVOGADO(A))

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

JADERSON SILVA BENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005416-96.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005391-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER AGUILAR DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA MEDEIROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005391-83.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005261-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE LUIZA PASINI (EXECUTADO)

MAURICIO BARBOSA (EXECUTADO)

THAUANA PASINI ALEGRETI (EXECUTADO)

RIO VERDE COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005261-93.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço n. 02/2016. Em seguida, CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos 

do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 

do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o 

cônjuge do executado, se casado for, bem como o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005429-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LIMA SOARES (REQUERENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005429-95.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, haja 

vista o constante no Ofício Circular n. 01/2017/CEJUSC. Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005397-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON JUNIO VIEIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1004796-84.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAÚ – UNIBANCO S/A em 

desfavor de MAYCON JUNIO VIEIRA MAGALHAES, qualificados no 

presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na exordial. Analisando 

os autos, observa-se que a notificação extrajudicial da parte requerida 

deixou de ser entregue pelo motivo ‘Cliente desconhecido no local’ (id. 

15386002, p. 2). No ponto, faz-se necessário consignar que, em análise 

da Cédula de Crédito Bancário, o endereço constante como sendo do 

requerido, consta complemento ‘VIANORTE’, o que dá a entender que se 

trata do endereço da concessionária onde o demandado adquiriu o bem. 

Entretanto, no extrato de financiamento consta endereço diverso, qual 

seja, Rua Turmalinas, 713, Kit Net 02, Bairro Industrial, Sorriso/MT, no qual 

não houve a tentativa de intimação do demandado. Como é cediço, em 

ações de busca e apreensão é imprescindível que a inicial venha 

acompanhada da prova de constituição em mora do devedor que, segundo 

a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou recebimento de 

notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 
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CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Oportuno destacar que embora tenha havido o protesto, a intimação 

se deu por edital, ou seja, sequer houve a tentativa de notificação pessoal 

anteriormente, de modo que não restou demonstrada a constituição em 

mora do devedor e/ou o esgotamento dos meios para que a intimação 

fosse procedida por edital. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE 

POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO 

COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada 

a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3º, do CPC. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA 

VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital.3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. 

(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Ademais, 

verifica ainda que não houve a juntada da guia de recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no 

sentido de comprovar a mora do devedor, bem como proceder a juntada 

da guia de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob 

pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005415-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

ARISTINA MAIHACK RIEDEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005415-14.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005297-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARCOS DA CONCEICAO PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005297-38.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de FRANCISCO MARCOS DA CONCEIÇÃO PAIXÃO, 
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qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na 

exordial. Analisando os autos, verifica que a parte autora informa que a 

totalidade do débito devido pela parte requerida (parcelas vencidas e 

vincendas) importa em R$ 16.640,75, contudo, atribuiu à causa o valor de 

R$ 757,55. Assim, é cediço que, em ações desta natureza, o valor da 

causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, o qual engloba as 

parcelas vencidas e vincendas. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. 

(Processo: AI 20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000. 

Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 10/03/2016. Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 14/03/2016). Mas não. 

Observa-se ainda que a notificação extrajudicial da parte requerida deixou 

de ser entregue pelo motivo ‘entrega interna não autorizada’ (id. 15281963, 

p. 2). Como é cediço, em ações de busca e apreensão é imprescindível 

que a inicial venha acompanhada da prova de constituição em mora do 

devedor que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou 

recebimento de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o julgado 

abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. 

MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão 

que determinou à Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora 

Agravado, quanto à sua constituição em mora, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão. 2- Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta 

Corte de que para a propositura da ação de busca e apreensão e para a 

constituição em mora é necessária a prévia comunicação do devedor por 

meio de notificação extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e 

Documentos para o endereço do devedor com comprovação de seu 

recebimento, dispensada a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, 

pela análise dos documentos, restou descumprido o requisito da validade 

da notificação extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado 

"que a notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, 

expedida a seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo 

seguinte motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, 

conforme comprovante de entrega que faz parte integrante deste 

Certificado de Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas 

efetuadas e prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O 

telegrama não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será 

devolvido ao remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo 

improvido. (TRF-2 - AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE 

PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora 

por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de 

Publicação: 07/12/2015) Ademais, na eventualidade de não ser possível a 

entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se 

localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de 

que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal desta. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR 

EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – 

PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO – GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS COMPROBATÓRIOS COM 

FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo de busca e apreensão. 2- O mero argumento 

por parte do banco/apelado de que a notificação foi devolvida por três 

vezes, com a informação de ausente, não seria plausível e suficiente para 

proceder diretamente o Protesto do Título, cuja intimação da parte apelante 

se deu por edital.3 - A comprovação da mora é condição imprescindível 

para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha 

afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o 

requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e 

apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado. “Para fins de constituição da mora, 

mostra-se incabível a notificação por meio de edital quando o credor não 

tenha esgotado as possibilidades de localização do devedor para efetuar 

sua intimação pessoal. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, 

Publicado no DJE 18/07/2018) Aliado a isso, não se visualiza dos autos o 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial no sentido de adequar o valor atribuído a causa, 

bem como, se for o caso, proceder ao recolhimento das custas 

remanescentes e sua juntada aos autos, e ainda, comprovar a mora do 

devedor, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos 

do artigo 321, § único do Código de Processo Civil. Oportunamente, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005435-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

DEBORA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

PRIME AGRONEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005435-05.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005423-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WALDEMAR DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

OLAVO DEMARI WEBBER (TESTEMUNHA)

GILBERTO RODRIGUES FERREIRA (TESTEMUNHA)

MOACIR ROBERTO FUNGHETO (TESTEMUNHA)

CELSO ANTONIO VEDANA (TESTEMUNHA)

VALDIR GREGGIO (TESTEMUNHA)

LAURINDO KOCH (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005423-88.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 28 de Novembro de 2018, às 16h00min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005986-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RUDNISKI (AUTOR(A))

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005986-19.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por ALTAIR RUDNISKI em face de ICATU SEGUROS 

S/A, pretendendo o recebimento do premio do Seguro Via Mais Premiada 

n. 93.104.324, em razão do sinistro ocorrido em 18/07/2016, o qual 

acarretou sua incapacidade para o trabalho, conforme consta da exordial, 

a qual veio acompanhada dos documentos de id. 10841199 e ss. 

Despacho inicial, id. 11099113. A patrona da parte demandada requereu 

sua habilitação nos autos, id. 11902231, oportunidade que encartou aos 

autos os documentos de id. 11902258 e ss. A tentativa de conciliação 

restou infrutífera, id. 12117653. A contestação se acha encartada em id. 

12199813. Na ocasião, a parte requerida impugnou os documentos 

apresentados, afirmando que não restou demonstrada a invalidez 

permanente e total. Arguiu preliminarmente a carência da ação em razão 

da ausência de pedido administrativo. No mérito, pugna pela improcedência 

da demanda. Encartou aos autos os documentos de id. 12199815 e ss. 

Impugnação à contestação, id. 12702971. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, passo a análise da preliminar arguida. 

Sustenta a parte demandada carência da ação em razão da ausência de 

requerimento administrativo. Em que pese tal alegação, entendo que a 

preliminar em tela não merece acolhida, haja vista que não obstante esta 

magistrada já tenha declarado posicionamento em sentido contrário em 

outras demandas, frente ao entendimento mais recente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que diante da apresentação 

de contestação pela parte demandada, desnecessário o prévio 

requerimento administrativo. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA PLEITEADO PELA 

BENEFICIÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – PREJUDICIAL DE 

MÉRITO AFASTADA – MÉRITO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO 

FINALIZADO – BENEFICIÁRIA QUE TERIA DEIXADO DE APRESENTAR 

TODOS OS DOCUMENTOS – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA 

CARACTERIZADA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO 

CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL QUE EXCLUI A CULPA DO SEGURADO 

NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.1. O Superior Tribunal de 

Justiça tem firmado entendimento que o prazo para propositura de ação 

indenizatória pelo beneficiário de contrato de seguro de vida, é de 10 

(dez) anos, nos termos do seu art. 205 do Código Civil.2. Resta 

configurado o interesse processual da parte beneficiária do seguro, 

independente de prévio requerimento administrativo, mormente quando 

evidenciada a resistência da seguradora, que apresenta defesa contra a 

pretensão autoral.3. Ademais, torna-se despicienda a apresentação de 

inquérito policial (para finalização do procedimento de regulação do 

sinistro), quando a perícia técnica foi conclusiva em afastar a culpa do 

segurado na ocorrência do sinistro.4. Com efeito, a circunstância 

declinada pela Apelante não têm o condão de afastar o seu dever de 

indenizar, uma vez que os documentos jungidos ao caderno processual 

são suficientes para demonstrar o direito da beneficiária do seguro, não 

restando caracterizados a falta de interesse processual, tampouco o 

indigitado cerceamento de defesa. (Ap 87595/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) Nestes termos, REJEITO a 

preliminar suscitada. Ademais, não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) 

ocorrência da incapacidade; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente e a invalidez permanente; IV) se a invalidez 

permanente é total ou parcial; V) extensão do dano. DEFIRO a realização 

da prova pericial, conforme requerido pela parte demandada. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a 

mesma ser intimada para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 

(mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a 

mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que 

a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, 

oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, a 

qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito 

dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde 

já, em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, 

AUTORIZO o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001725-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ADAMA BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

CLEUSA PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

EDNEI PAES NANTES (DEPRECADO)

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES
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Autos n. 1001725-45.2016.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca do petitório dos executados, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000037-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES REU (ADVOGADO(A))

BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MURARO (EXECUTADO)

JULIANO MURARO (EXECUTADO)

ERCIO LUIZ MURARO (EXECUTADO)

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1000037-14.2017.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, com relação 

à citação do demandado Ercio Luiz Muraro, verifica-se que a mesma não 

observou o disposto no §1º, do art. 248 do CPC, eis que a 

correspondência foi recebida por terceira pessoa. Desta feita, a fim de 

evitar nulidade futura, DETERMINO a expedição de nova carta de citação 

em relação ao executado Ercio Luiz Muraro, nos moldes do art. 248 do 

CPC. Com relação aos demais executados, ante a inércia dos mesmos e, 

considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil. No mais, 

DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder 

conforme Ordem de Serviço nº 01/2016. Exitosa a busca, EXPEÇA-SE o 

necessário a penhora, LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do 

art. 845, § 1º, do CPC. Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e 

intimação, inclusive da penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do CPC. Havendo manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE, intimando o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias. Restando infrutíferas as providências acima, INTIME-SE a 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003518-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RADIADORES SORRISO LTDA - ME (AUTOR(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

SILVANO SILVESTRE DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA CORADI (ADVOGADO(A))

LUCIVANIA CORADI (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1003518-19.2016.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE a decisão 

proferida em audiência, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001781-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (AUTOR(A))

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA FRANCISCA DOS SANTOS - ME (RÉU)

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1001781-44.2016.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE a decisão 

proferida em audiência. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005407-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMIR JOSE VANZETTO (RÉU)

ADRIANA LEMANSKI (RÉU)

ROSALINA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005407-37.2018.8.11.0040 Vistos etc. A princípio, em que pese 

a parte autora ainda não tenha encartado aos autos, verifico que já houve 

o recolhimento das custas processuais. Contudo, sendo imprescindível a 

sua juntada, concedo prazo de 05 (cinco) dias. No mais, compulsando os 

autos, verifica-se que a ação monitória proposta é pertinente, na medida 

em que a obrigação que a parte autora visa seja cumprida é adequada ao 

procedimento especial respectivo, além do que, a petição inicial 

encontra-se devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo. Sendo assim, EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a 

parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

valor inscrito na inicial ou então ofereça embargos, nos termos que 

prescrevem os artigos 700 e 702 do Código de Processo Civil. 

CONSIGNE-SE no mandado que, caso a parte requerida efetue o 

pagamento, ficará isenta de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, entretanto, estes, para 

o caso de não cumprimento, no valor de 5% sobre o valor da causa. 

Conste ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou não havendo 

oposição de embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005441-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IAMACU INDUSTRIAL E FLORESTAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005441-12.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005448-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (REQUERENTE)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BASSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005448-04.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 
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Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005451-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORACELIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005451-56.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005444-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALCEU LUIS FANIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005444-64.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002047-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

DANIELE LUIZA PASINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos nº 1002047.65.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Cominatória para cumprimento de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de 

Tutela Específica, Danos Materiais e Morais ajuizada por Daniele Luiza 

Pasini em face de Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de 

Trabalho Médico em Sinop/MT, ambos qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos expostos na petição inicial de Id. 2446441, instruída com 

documentos diversos. De pronto, deferiu-se a tutela de urgência 

postulada, indeferiu-se o benefício da Justiça Gratuita, bem como 

designou-se audiência de conciliação, determinando a citação da parte-ré, 

Id. 2624246. Autora requer a juntada do comprovante de recolhimento das 

custas processuais, Id. 2910093 e ss. Em seguida, a requerida informou e 

comprovou nos autos a interposição de recurso de Agravo de 

Instrumento, Id. 3208406 e ss. A autocomposição restou infrutífera, 

conforme é possível visualizar da ata da sessão de mediação judicial 

realizada perante o CEJUSC local, Id. 4281408. Após, a ré apresentou 

contestação e documentos, Id. 4494973 e ss. Juntada da decisão 

proferida nos autos do AI nº 1002428.96.2016.8.11.0000 interposto pela 

requerida, o qual foi improvido, mantendo-se a decisão de primeiro grau, 

Id. 4921987. Ao impugnar a contestação e os documentos ofertados, 

comunicou-se o óbito da autora, requerendo a substituição processual por 

Inez Negri e Laércio Choro de Araújo Estrela, respectivamente, genitora e 

padrasto da autora. Sobre o requerimento relativo à substituição 

processual, a ré manifestou-se em seguida, Id. 8263880. A decisão de Id. 

9211772 indeferiu a sucessão na forma requerida, suspendeu o processo 

e determinou a intimação do Espólio para habilitação nos autos. 

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da parte autora, Id. 

12688927. Por fim, agora representado por novos Patronos, houve a 

habilitação do Espólio representado pela inventariante Thauana Pasini 

Alegrete. É o breve relato. Decido. De pronto, defiro a substituição 

processual na forma requerida pelo Id. 14115578, devendo a Secretaria 

providenciar as anotações pertinentes. Deflui-se do breve relato acima 

que além do pedido cominatório, a parte autora formulou pedido de cunha 

indenizatório, tanto material como moral. Relativamente ao pedido 

cominatório, por se tratar de direito personalíssimo, diante do noticiado e 

comprovado óbito da autora Daniele Luiza Pasini, operou-se a falta de 

interesse de agir superveniente, razão pela qual julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC. Com 

fundamento no princípio da causalidade, condeno a requerida ao 

pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Quanto aos demais pedidos – 

indenização por danos materiais e morais -, diga a parte autora, no prazo, 

no prazo de 10 (dez) dias, se concorda com o julgamento antecipado da 

lide, ou ainda, se possui outras provas a serem produzidas. Às 

providências. Sorriso/MT, 20 de Setembro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001137-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLHEMAX COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

ZANANDREIA GERMINIANI (EXECUTADO)

JAQUELINE IZABEL MAAS (EXECUTADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (ADVOGADO(A))

EDILSON TORRESAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos nº 1001137.04.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que em 

sede de embargos de declaração a executada reafirma que houve 

bloqueio judicial em sua conta salário, todavia, este Juízo não identificou 

nos andamentos processuais qualquer deliberação, ou ainda, efetivação 

de bloqueio via BACENJUD, determino a Secretaria da Vara que diligencie 

no sentido de esclarecer a controvérsia, visto que o referido bloqueio 

pode ter sido determinado bojo de outro processo judicial. Certificado que 

não há bloqueio nestes autos, determino o imediato cumprimento do último 

parágrafo da decisão de Id. 14599430. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002793-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (REQUERENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos nº 1002793.93.2017.8.11.0040 Vistos etc. Em atenção ao 

requerimento formulado sob o Id. 15020308, determino a IMEDIATA 

intimação do armazém onde foi depositado o produto para, no prazo de 24 

horas, comprovar o cumprimento da determinação de Id. 14022910, sob 

pena de incorrer no crime de desobediência. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, diga o exequente. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004856-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GIZELI PAULINA HOLZ (ADVOGADO(A))

MARIO MONTEIRO DE LIMA (EMBARGANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (EMBARGADO)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

NADIR DA SILVA (EMBARGADO)

NAIDE DA SILVA (EMBARGADO)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos nº 1004856.57.2018.8.11.0040 Decisão interlocutória Vistos etc. 

Cuidam-se de Embargos de Terceiro ajuizados por Mario Monteiro de Lima 

em face de Aldir da silva, Nadir da Silva e Naide da Silva, todos 

qualificados nos autos, asseverando que os ora embargados ajuizaram 

ação indenizatória em desfavor de Marilene Pereira Neto Ribeiro, no bojo 

da qual, em sede de tutela provisória foi determinada a constrição judicial 

via RENAJUD sobre o veículo denominado Chevrolet, Cobalt 1.8, LTZ ADV, 

ano/modelo 2014, placas MJL, registrado em nome de Marilene Pereira 

Neto Ribeiro. Ocorre que, referido veículo fez parte de uma negociação 

firmada em 20/10/2017 entre Marilene Pereira Neto Ribeiro e Lucimara de 

Lima, filha do ora embargante, tendo a autorização para transferência de 

propriedade do veículo sido preenchida em nome do ora embargante. 

Requer a titulo de tutela de urgência seja autorizada a transferência do 

veículo para si e, alternativamente, emissão de documento em nome da 

antiga proprietária. A despeito das alegações feitas pelo embargante, 

evidente que a tutela pretendida não pode ser deferida, visto que, além de 

tratar de praticamente antecipação da tutela de mérito perseguida, não 

está suficientemente claro nos autos quem é o real possuidor do veículo 

(embargante ou sua filha), de modo que indefiro a tutela pretendida. 

Reitero, nesta oportunidade, o recebimento dos embargos de terceiro na 

forma colocada em Juízo e, por conseguinte, determino a suspensão do 

processo principal, nos termos do artigo 678, caput do NCPC, 

certificando-se nos autos principais. Desde já, designo sessão de 

conciliação para o dia 19 de Novembro de 2018, às 08h30min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de conciliação, os 

autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal 

solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 679, também do CPC. Face o disposto no art. 

344 do NCPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005468-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR VANDERLEI PERGHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005468-92.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em desfavor de ALMIR VANDERLEI PERGHER, qualificados 

no presente feito, aduzindo que por contrato de financiamento, concedeu 

um crédito ao requerido destinado a aquisição do veículo alienado 

fiduciariamente descrito e individualizado na inicial. Ocorre que, o ora 

requerido tornou-se inadimplente, deixando de honrar as prestações. Em 

razão disso foi constituído em mora, porém continuou inadimplente. Ao 

final, afirmando estarem presentes os requisitos legais, requer a 

concessão da liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. In casu, não há dúvidas de que o 

pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto 

comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos 

daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. 

Nessa senda e, levando-se em conta as razões expedidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio 

autor, na pessoa de seu representante legal, mediante termo de 

compromisso. Após executada a medida liminar, CITE-SE o requerido para, 

querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar 

a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no 

prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as 

alterações dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005486-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

EVANDRO ANDRE PELLENZ (REQUERENTE)

LUCIANA WERNER BILHALVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO HORA CARDOSO (ADVOGADO(A))

SEMENTES SELEGRAOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005486-16.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 05 de Dezembro de 2018, às 14h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005498-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

CONTATO AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFRAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

ARMELINDO MUNARETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005498-30.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005400-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUCAS DA ROCHA EIRELI - ME (EXECUTADO)

EVANDRO LUCAS ROCHA (EXECUTADO)

ELBIO DOMINGOS BARCELOS GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005400-45.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, em que pese 

a parte exequente ainda não tenha encartado aos autos, verifico que já 

houve o recolhimento das custas processuais. Contudo, imprescindível a 

juntada, razão pela qual concedo prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, 
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INTIME-SE a parte exequente para que apresente o título executivo 

extrajudicial à Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e 

registrado através de carimbo, conforme ordem de serviço n. 02/2016. Em 

seguida, CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o(a) cônjuge da parte executada, se casado(a) for, bem como o 

terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005466-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BATISTINI (REQUERENTE)

NEUDI GALLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

FRANCIELI BALDIN ROVEDA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005466-25.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 05 de Dezembro de 2018, às 15h00min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003346-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

KARINA NOGUEIRA DE ARAUJO CARNIVALI (REQUERENTE)

SERGIO HENRIQUE CARNIVALI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILHIAM SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

JOAO DOS ANJOS FILHO (REQUERIDO)

ELIETE NARCISA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMANDA LUISA FIUT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003346-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SERGIO HENRIQUE CARNIVALI, KARINA NOGUEIRA DE ARAUJO 

CARNIVALI REQUERIDO: WILHIAM SILVA DOS ANJOS, ELIETE NARCISA 

DA SILVA DOS ANJOS, JOAO DOS ANJOS FILHO Vistos etc. Cuida-se de 

Ação Redibitória c.c. Perdas e Danos e Pedido Liminar ajuizada por Sérgio 

Henrique Carnivali e Karine Carnivali em face de William Silva dos Anjos, 

Eliete Nascisa da Silva dos Anjos e João dos Anjos Filho, pelos fatos e 

fundamentos expostos na petição inicial de Id. 13805208, instruída com 

documentos diversos. De pronto, indeferiu-se o benefício da Justiça 

Gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do processo, Id. 13949669. Autores 

requerem a juntada das guias relativas à taxa judiciária e custas 

processuais, conforme se vê do Id. 14058518 e ss. É o breve relato. 

Decido. Situando a questão, dizem os autores que em 08/05/2017 

adquiriram dos requeridos, por contrato de compra e venda, um imóvel 

denominado lote 03, quadra 01, situado no loteamento Residencial Jardim 

Liberdade, nesta urbe, com área de 250m2, sobre o qual está edificada 

uma casa de alvenaria de 117m2, imóvel este matriculado sob nº 34487 do 

CRI de Sorriso/MT, pelo valor de R$ 240.400,00 (duzentos e quarenta mil e 

quatrocentos reais). Embora os autores tenham adimplido a totalidade da 

obrigação de pagar que lhes competia, após ocupação do imóvel, 

passaram a notar falhas de construção, bem como a baixa qualidade do 

material utilizado, o que deu causa à infriltração, rachaduras e falhas 

estruturais. Após muitas tratativas sem sucesso, em 23/04/2018, os 

autores contrataram um engenheiro, o qual, após avaliar o imóvel, 

condenou-o para fins de habitação. Em razão desses fatos, os 

requerentes postulam concessão de tutela de urgência para determinar 

aos requeridos o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), bem como a averbação de protesto contra alienação de 

bens em relação aos imóveis de propriedade dos requeridos. É o breve 

relato. Decido. Sobre a tutela de urgência, o atual Código de Processo Civil 

prescreve que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como se vê, para a 

concessão da tutela provisória de urgência, no caso, em caráter 

antecedente, é imprescindível a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo. Muito bem. A despeito de serem críveis as alegações dos 

autores, eis que amparadas em documentos diversos como laudo técnico, 

ata notarial e imagens fotográficas, convém destacar que os 

demandantes, embora afirmem ter adimplido a obrigação de pagar 

assumida quando da aquisição do imóvel (cláusula terceira do contrato de 

compra e venda de Id. 13805205), não trouxeram para os autos um único 

documento hábil a demonstrar o adimplemento da obrigação que lhes 

compete, ainda que parcialmente. Portanto, temerário se mostra a 

concessão das medidas requeridas liminarmente – seja no tocante a 

obrigação de pagar aluguel, seja no que se refere ao protesto contra 

alienação de bens -, uma vez que a parte autora não logrou demonstrar o 

adimplemento da obrigação contratual assumida, de modo que, a princípio, 

não reúne condições de impor aos requeridos a devida contraprestação. 

Isto posto, indefiro os pedidos de tutela de urgência apresentados, eis que 

ausentes os requisitos legais pertinentes. Desde já, designo audiência de 

mediação para o dia 19 de Novembro de 2018 às 10:30 horas, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível, devendo a requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1004922-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CELSO NUNES SANTOS (ADVOGADO(A))

CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

AMANDA LUISA FIUT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004922-37.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 
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CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES RÉU: 

ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de 

Ação Renovatória de Locação Comercial ajuizada por CIBRAFERTIL – 

Companhia brasileira de Fertilizantes em face de Armazéns Gerais Vale 

Dourado, pelos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de Id. 

14958438, que veio instruída com documentos diversos. Despacho inicial, 

Id. 15139156. Em seguida, houve o aditamento da inicial para inclusão do 

pedido de tutela de urgência, requerendo a manutenção do contrato de 

locação até o deslinde do processo, conforme petição de Id. 15239617. É 

o breve relato. Decido. Situando a questão, narra a petição inicial que o 

imóvel em questão foi inicialmente locado pela ré à empresa Agriter 

Agronegócios Ltda. Todavia, este esta última sido adquirida pela ora 

autora CIBRAFERTIL, houve a cessão do contrato de locação, conforme 

consta do 3º aditivo do contrato que instrui a inicial. Desse modo, em 

30/03/2018, foi formalizada a renovação do contrato de locação por meio 

do 4º aditivo até 31/03/2019. Assim, alegando que o ponto comercial 

revela-se essencial para o desenvolvimento da sua atividade, bem como 

que a ré nega-se a efetuar a renovação contratual, requer a concessão 

da tutela de urgência para o fim de manter a locação do imóvel em 

questão. Pois bem. Relativamente a tutela provisória de urgência, o art. 

300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para 

a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Como 

se vê, para a concessão da tutela provisória de urgência, no caso, em 

caráter antecedente, é imprescindível a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo. De mais a mais, conforme alegado pela própria requerente em 

sua peça inaugural, para proceder à renovação contratual, o locatário do 

imóvel deverá preencher alguns requisitos legais previstos nos arts. 51 e 

71 da Lei de Locação, como: 1) prova de ter celebrado contrato por 

escrito e com prazo determinado e de que o prazo mínimo (ou a soma de 

prazos ininterruptos, por escrito) seja de cinco anos ou mais; 2) 

exploração do comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo de três anos; 

3) prova do cumprimento de suas obrigações relativamente ao contrato em 

curso, o que não se resume aos aluguéis, mas também condomínio, 

impostos, taxas entre outros; 4) indicação das condições oferecidas para 

a renovação da locação e para o prazo contratual e a forma de reajuste; 

5) declaração do fiador aceitando a renovação do contrato e os encargos 

da fiança. Após efetuar um raso exame das inicial, do seu aditamento, 

bem como dos documentos que acompanham ambas as petições, é 

possível dizer que, a princípio, há elementos à evidenciar a probabilidade 

do direito da parte autora no que se refere à pretensão de renovação 

contratual. Entretanto, o mesmo não se pode afirma relativamente ao 

perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez 

que o último contrato de locação foi renovado até 31/03/2009, o que nos 

permite, previamente a concessão da tutela pretendida, estabelecer o 

contraditório, o que proverá este Juízo de elementos objetivos para análise 

da medida requerida. Pelo exposto, por ora, indefiro a tutela de urgência 

postulada, eis que ausente um dos requisitos legais previstos no art. 300 

do CPC. Desde já, designo audiência de mediação para o dia 19 de 

Novembro de 2018 às 13:00 horas, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a 

requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Às 

providências. Sorriso/MT, 21 de Setembro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002786-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA SORRISO (RÉU)

JARBAS LINDOMAR ROSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos nº 1002786.38.2016.8.11.0040 Exequente: Ministério Público 

Estadual Executado: Sociedade Esportiva e Recreativa Sorriso (Clube 

Sorriso) Decisão interlocutória Vistos etc. Pela petição de Id. 15489178, a 

executada afirma que consta dos autos, sob os Ids. 10884124 prova 

cabal do cumprimento das obrigações assumidas nas cláusulas segunda 

e terceira do TAC firmando com o Ministério Público Estadual. 

Relativamente a cláusula primeira, assevera que o documento de Id. 

10884127 também é hábil a demonstrar de forma irrefutável a boa-fé da 

executada, este que demonstra o protocolo junto ao Poder Público 

Municipal do requerimento do projeto de regularização ambiental tratando 

especificamente de isolamento acústico interno do ambiente. Diz que, 

inclusive, na data de hoje, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente deste Município após emitir parecer técnico nº 

674/SAMA/Sorriso/2018, emitiu ainda a Licença Prévia nº 295/2018, 

Licença de Instalação nº 305/2018 e Licença de Operação nº 437/2018. 

Segue dizendo que, a demora na implementação das medidas de 

contenção da emissão de ruídos não pode ser impugnada à executada, já 

que para dar continuidade ao projeto de isolamento acústico, dependia de 

ato exclusivo do Poder Executivo Municipal, responsável pela aprovação 

do Licenciamento Ambiental Acústico. Com isso, requer a imediata 

revogação da medida judicial que determinou o lacre do estabelecimento 

ora executado, permitindo-se a realização do evento previsto para o dia 

22/09/2018. O requerimento veio instruída com os documentos diversos. 

Sob o Id. 15492857, o Procurador do Município informa que houve erro 

material nas licenças emitidas, eis que, ao invés de constar parecer 

técnico nº 674, constou o nº 675. Convidado a manifestar-se, o Ministério 

Público Estadual, por sua representante legal, opinou pelo indeferimento do 

pedido apresentado, conforma cota de Id. 15495616. É o breve relato. 

Decido. De pronto, a despeito do parecer desfavorável do MPE, diante do 

esclarecimento feito pela petição de Id. 15492857, a qual foi digitalmente 

assinada pelo Procurador deste Município de Sorriso, reputo sanado o 

erro material no que tange ao equívoco do número do parecer técnico 

informado. Dando continuidade ao exame da questão, convém destacar 

que esta cinge-se ao cumprimento da cláusula primeira do TAC objeto da 

presente execução, o qual assim dispõe: “CLAÚSULA PRIMEIRA – A 

COMPROMITENTE consciente de que os ruídos oriundos de seu 

estabelecimento comercial vem perturbando o sossego de vizinhos no 

loca, assume o compromisso de permitir a propação externa do som 

oriundo da utilização dos instrumentos de produção de ruídos na área de 

seu estabelecimento conhecido como CLUBE SORRISO, localizado na Av. 

Blumenau, s/nº, Bairro Centro, neste Município de Sorriso-MT nos 

patamares/níveis máximos de 55 (cinquenta e cinco) decibéis durante o 

período diurno e de 50 (cinquenta) decibéis durante o período noturno, 

conforme determinação da NBR 10151/00;” Veja-se que o Termo de 

Ajustamento de Conduta firmado nada prevê acerca da outorga de água 

mencionada pelo Ministério Público em seu parecer de Id. 15495616. É 

válido anotar que, embora cuide de providência que inexoravelmente deve 

ser adotada pela executada, não foi objeto do TAC firmado e, portanto, 

não pode servir de óbice ao levantamento da restrição judicial imposta ao 

exercício da atividade da empresa denominada Sociedade Esportiva e 

Recreativa Sorriso (Clube Sorriso). Relativamente ao isolamento acústico, 

questão esta sobre a qual, de fato recai a controvérsia, observo que, a 

despeito dos apontamentos feitos pelo Ministério Público, não se pode 
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afirmar que o evento a ser realizado no dia 22 excederá aos limites de 

emissão de ruídos fixados pelo parecer técnico emitido pela SAMA, bem 

como previsto no TAC. Outrossim, consta do laudo técnico juntado que as 

medições foram realizadas seguindo os procedimentos e referências da 

norma NBR 10151, considerando que a região está classificada como área 

mista, apurando-se, ao final da avaliação que os níveis de pressão sonora 

estão em limites inferiores ao estabelecido pela Norma Técnica. Portanto, 

em que pese o parecer contrário emitido pelo Ministério Público, este Juízo 

entende que estão satisfatoriamente atendidas as obrigações assumidas 

no Termo de Ajustamento de Conduta firmado e objeto da presente 

execução, de modo que defiro o requerimento para o fim determinar a 

IMEDIATA baixa da ordem de lacre do estabelecimento executado. 

Todavia, objetivando aferir a eficiência do isolamento acústico realizado 

naquela localidade, determino ao Município de Sorriso que, por seus 

responsável técnico (Engenheiro de Segurança do Trabalho) efetue o 

acompanhamento do evento musical que se realizará no estabelecimento 

ora executado na data de amanhã (22/09/2018), do início ao término, 

apresentando, no prazo de 05 (cinco) dias subsequentes, relatório técnico 

relativo aos níveis de pressão sonora interno e externo, de modo a 

verificar o cumprimento da cláusula primeira do TAC objeto da presente 

execução. Para o caso de descumprimento do disposto na cláusula 

primeira do TAC, majoro a multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o 

que faço com fundamento no art. 536, § 1º c.c. art. 537 do CPC. 

Intimem-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se com urgência. Sorriso/MT, 21 de 

Setembro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002559-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIROELTON FAGUNDES QUINTAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1002559-77.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de NEIROELTON 

FAGUNDES QUINTÃO, qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada pelos 

documentos constantes no id. 13242583 e ss. Determinou-se a emenda da 

exordial a fim de que o autor comprovasse a mora da parte requerida, id. 

15123841. Em cumprimento a determinação acima, a parte autora 

manifestou-se em id. 15311942, oportunidade que juntou instrumento de 

protesto, pugnando pelo deferimento da liminar. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). 

Consoante exposto acima, determinado a parte autora a emenda da inicial 

(id. 15123841), o mesmo manifestou em id. 15311942 asseverando a 

constituição da mora da parte devedora, eis que realizado o protesto. 

Entrementes, entendo que não restou devidamente demonstrada a mora 

da parte devedora, eis que a notificação extrajudicial encaminhada via 

Correios não foi entregue pelo motivo ‘SEM ENTREGA DOMICILIAR’, razão 

pela qual realizou o protesto, cuja intimação se deu pela via editalicia. No 

caso concreto, faz necessário consignar que não tendo a notificação 

extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, evidente o 

não cumprimento da formalidade exigida em lei, vez que mostra-se 

indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal, o que não ocorreu nos autos em tela. Nesse sentido, colha-se o 

entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 

todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio 

indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" 

não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios, pois trata-se de prova imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 22328/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) Como 

visto, a intimação por edital só serve para a finalidade objetivada quando o 

autor comprovar que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal 

da parte devedora/ré, o que não foi demonstrado no presente feito. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA 

EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto 

do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou 

expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório 

de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por 
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edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de 

intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as 

conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000582-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MARTINELLI SIMONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1000582-50.2018.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de 

concessão de liminar ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de BEATRIZ MARTINELLI SIMONATO, qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 11701735 e ss. Deferiu-se a liminar 

de busca e apreensão, bem como determinou a citação da demandada (id. 

12871729). Citação, auto de busca, apreensão e depósito, id. 13217489. 

Certificou o decurso do prazo para manifestação da requerida (id. 

14804370). Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Situando a questão, cuida-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de 

BEATRIZ MARTINELLI SIMONATO, alegando, em síntese, que celebrou 

contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia para 

aquisição do veículo descrito na exordial, aduzindo, ainda, que o requerido 

encontra-se inadimplente. Asseverou ainda, a ocorrência da mora na 

forma do Decreto Lei n. 911/69. Por estas razões, ingressou com a 

presente demanda, pugnando pela busca e apreensão do veículo e pela 

consolidação do domínio e posse plena e exclusiva do bem em favor da 

credora, ora requerente. Pois bem. Conforme passo a expor, verifica-se 

que, in casu o pedido inicial merece prosperar, ante a total incidência dos 

efeitos da revelia, pois, citada acerca dos termos da presente demanda, 

quedou-se a requerida inerte, nada contrapondo à pretensão do 

proprietário fiduciário (id. 14804370). De fato, é de se aplicar totalmente os 

efeitos previstos no art. 344, do Código de processo Civil, proferindo 

sentença (art. 355, II, CPC), consolidando a posse e domínio dos bens em 

favor da parte autora, na forma do Decreto-Lei 911/69, pois se trata de 

direito disponível, com plena presunção de veracidade dos fatos 

afirmados, mormente quando coligados à prova documental encartada ao 

feito. Sobre os efeitos da revelia, o CPC dispõe que: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Por oportuno, transcrevo o 

julgado abaixo: BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. 

CONSTITUCIONALIDADE. JURIDICIDADE DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. 

REVELIA. EFEITOS. VERACIDADE DOS FATOS. I - O pedido de busca e 

apreensão, com fulcro no Decreto Lei no. 911/69, é juridicamente possível, 

vez que a norma e suas posteriores modificações foram recepcionadas 

pela Carta Política de 1988. Rejeito a preliminar II - Decretada a revelia, é 

permitido ao juiz julgar antecipadamente a lide, sem que haja cerceamento 

de defesa. Rejeito a preliminar III - Por força do princípio da 

instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação jurisdicional, 

não há falar em nulidade da sentença que deixa de mencionar, no 

dispositivo, a reconvenção, quando os fatos alegados contrapõem-se aos 

presumidos verdadeiros pelo efeito da revelia. Rejeito a preliminar IV - Em 

sede recursal, o réu revel só pode alegar questões não apreciadas pelo 

juízo monocrático e de ordem pública, pois a apelação não tem o condão 

de substituir a contestação extemporânea.) Nº1.0702.06.325324-0/001(1), 

Relator: Fernando Botelho, julgamento em 31/01/2008). Sendo assim, a 

procedência da demanda é medida que se impõe. Ante o exposto, e 

considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido deduzido na ação de busca apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de BEATRIZ MARTINELLI 

SIMONATO e, CONSOLIDO nas mãos da parte autora a posse e domínio 

plenos e exclusivos do bem indicado na exordial, ficando o credor 

fiduciário autorizado a realizar a venda extrajudicial da coisa (art. 2º, 

Decreto-Lei nº 911/1969). Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a requerida ao 

pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem como HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001558-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME DOS SANTOS ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1001558-91.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de 

concessão de liminar ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em desfavor 

de JAIME DOS SANTOS ROSA, qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 5824636 e ss. Entre um ato e outro, deferiu-se a liminar 

de busca e apreensão, bem como determinou a citação da demandada (id. 

11026094). Citação, auto de busca, apreensão e depósito, id. 13242845. 

Certificou o decurso do prazo para manifestação da parte requerida (id. 

14809111). Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Situando a questão, cuida-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada BANCO BRADESCO S/A em desfavor de JAIME DOS SANTOS 

ROSA, alegando, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com 

alienação fiduciária em garantia para aquisição do veículo descrito na 

exordial, aduzindo, ainda, que o requerido encontra-se inadimplente. 

Asseverou ainda, a ocorrência da mora na forma do Decreto Lei n. 

911/69. Por estas razões, ingressou com a presente demanda, pugnando 

pela busca e apreensão do veículo e pela consolidação do domínio e 

posse plena e exclusiva do bem em favor do credor, ora requerente. Pois 

bem. Conforme passo a expor, verifica-se que, in casu o pedido inicial 

merece prosperar, ante a total incidência dos efeitos da revelia, pois, 

citado acerca dos termos da presente demanda, quedou-se o demandado 

inerte, nada contrapondo à pretensão do proprietário fiduciário (id. 

14809111). De fato, é de se aplicar totalmente os efeitos previstos no art. 

344, do Código de processo Civil, proferindo sentença (art. 355, II, CPC), 

consolidando a posse e domínio dos bens em favor da parte autora, na 

forma do Decreto-Lei 911/69, pois se trata de direito disponível, com plena 

presunção de veracidade dos fatos afirmados, mormente quando 

coligados à prova documental encartada ao feito. Sobre os efeitos da 

revelia, o CPC dispõe que: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Por oportuno, transcrevo o julgado abaixo: BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. 

JURIDICIDADE DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. REVELIA. EFEITOS. VERACIDADE 

DOS FATOS. I - O pedido de busca e apreensão, com fulcro no Decreto 

Lei no. 911/69, é juridicamente possível, vez que a norma e suas 

posteriores modificações foram recepcionadas pela Carta Política de 1988. 

Rejeito a preliminar II - Decretada a revelia, é permitido ao juiz julgar 
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antecipadamente a lide, sem que haja cerceamento de defesa. Rejeito a 

preliminar III - Por força do princípio da instrumentalidade das formas e da 

efetividade da prestação jurisdicional, não há falar em nulidade da 

sentença que deixa de mencionar, no dispositivo, a reconvenção, quando 

os fatos alegados contrapõem-se aos presumidos verdadeiros pelo efeito 

da revelia. Rejeito a preliminar IV - Em sede recursal, o réu revel só pode 

alegar questões não apreciadas pelo juízo monocrático e de ordem 

pública, pois a apelação não tem o condão de substituir a contestação 

extemporânea.) Nº1.0702.06.325324-0/001(1), Relator: Fernando Botelho, 

julgamento em 31/01/2008). Sendo assim, a procedência da demanda é 

medida que se impõe. Ante o exposto, e considerando tudo o que mais 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na ação de 

busca apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de 

JAIME DOS SANTOS ROSA e, CONSOLIDO nas mãos da parte autora a 

posse e domínio plenos e exclusivos do bem indicado na exordial, ficando 

o credor fiduciário autorizado a realizar a venda extrajudicial da coisa (art. 

2º, Decreto-Lei nº 911/1969). Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o requerido ao 

pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem como HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006059-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

IRACI DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CEZAR DE FREITAS (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1006059-88.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de alvará judicial formulado por ELDER DA 

SILVA FREITAS e IRACI DA SILVA FREITAS, assistidos pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL, com a finalidade de proceder ao levantamento dos 

valores concernentes ao FGTS e ao PIS depositados em nome do de cujus 

SEBASTIÃO CEZAR DE FREITAS. Aduzem os requerentes que são, 

respectivamente, filho e viúva do de cujus, falecido em 30 de março de 

2016, o qual era casado e não possuía outros filhos, sendo que não 

deixou nenhum bem a inventariar, apenas os recursos acumulados 

provenientes do FGTS e PIS. Ao final, requerem a expedição do alvará 

judicial a fim de que possam proceder ao saque dos valores. Com a 

exordial vieram os documentos de id. 10880294 e ss. Recebida a inicial, 

determinou-se a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal a fim de 

que informe o valor depositado em nome do de cujus (FGTS/PIS,), bem 

como ao INSS para informar a existência de eventuais beneficiários 

cadastrados. Aportou aos autos o ofício da Caixa Econômica Federal 

informando o saldo em conta do de cujus (id. 12328290). O INSS informou 

a inexistência de dependentes habilitados (id. 12587080). Manifestação da 

DPE, id. 12886084. Instado a se manifestar, o Parquet opinou pela 

procedência do pedido inicial (id. 13406182). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, 

o alvará judicial é uma exceção à obrigatoriedade da realização do 

inventário, eis que se cuida de procedimento substitutivo deste, previsto 

na Lei nº 6.858/80, e regulamentado pelo Decreto 85.845/81. Assim, se 

consubstancia em um procedimento de jurisdição voluntária, que permite 

às partes o saque de valores, independentemente do ajuizamento de ação 

de inventário, nas hipóteses em que o de cujus tenha deixado montantes 

pecuniários, a qualquer título, não superiores a 500 (quinhentas) 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (OTN). Com efeito, essa 

possibilidade somente se afigura acaso preenchidos alguns requisitos, 

quais sejam: a) o(a) falecido(a) não tenha deixado bens a inventariar, que 

não os resíduos pecuniários; e b) não haja controvérsia em relação à 

legitimidade dos herdeiros. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes 

julgados: “ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES EM 

DEPÓSITO BANCÁRIO, FGTS, PASEP E PROVENTOS DO INSS. 

INEXISTÊNCIA DE BENS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. 1. O pedido 

de expedição de alvará judicial é cabível quando, inexistindo bens a serem 

partilhados, existem valores deixados pelo de cujus e que não foram por 

ele utilizados, seja em depósitos bancários, seja em conta de poupança 

saldo de FGTS, PASEP ou resíduos salariais. Inteligência da Lei nº 

6.858/80. 2. Havendo pedido de levantamento de parte dos valores a fim 

de obter o ressarcimento pelas despesas funerais, que foram 

comprovadas, é cabível o acolhimento desse pleito, pois constitui crédito 

privilegiado ex vi do art. 965, inc. I, do CCB e deve prioritariamente ser 

atendido. Recurso provido.” (Apelação Cível Nº 70038253274, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 14/09/2011) Pois bem. Analisando, 

então, o presente caderno processual, vislumbra-se que o pleito inicial 

merece total procedência. Senão, vejamos. Conforme acima consignado, a 

matéria em tela encontra amparo na Lei 6.858/1980, in verbis: “Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento”. Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. Como se vê, também é admitido, de forma pacífica, o cabimento 

de mero pedido de alvará quando se trata apenas de levantamento de 

numerários relativos a saldo de FGTS e PIS, mas sempre que inexistirem 

outros bens que devam ser levados a inventário, o que deve ser apurado 

nos autos. Destarte, em detida apreciação dos elementos de convicção 

carreados à demanda, constata-se que: a) o óbito do genitor/esposo dos 

requerentes (id. 10880294, p. 10); b) existem valores depositados em 

conta (id. 12328290, p. 1); c) os requerentes são respectivamente filho e 

viúva do titular (id. 10880294, pgs. 4 e 9); d) inexistência de dependentes 

habilitados à pensão por morte tendo como segurado instituidor o de cujus 

(id. 12587080). Nesse sentido, assim dispõe sobre a referida matéria a 

legislação civil sobre o direito de sucessões para o deferimento do pleito 

de alvará: Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - 

aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 

se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 

regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 

particulares; (...). Na hipótese em apreço, os documentos juntados 

comprovam que os requerentes são filho e viúva do de cujus. Sendo 

assim, inexistem argumentos para procrastinar o saque dos valores 

relativos ao FGTS/PIS. Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial, 

DETERMINANDO seja expedido o competente alvará em favor dos 

requerentes ELDER DA SILVA FREITAS e IRACI DA SILVA FREITAS, 

qualificados nos autos, para levantamento dos valores constante junto a 

Caixa Econômica Federal, em conta vinculada ao de cujus SEBASTIÃO 

CEZAR DE FREITAS, ressalvando expressamente os direitos de terceiros 

ou herdeiros não citados ou não mencionados no processo. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001796-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO SOARES DE FREITAS (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1001796-13.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 
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Vistos etc. Cuida-se de ação para cobrança do seguro DPVAT proposta 

por ANTONIO FRANCISCO SOARES DE FREITAS em desfavor de 

BRADESCO SEGUROS S/A, qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio instruída com os 

documentos de id. 6074364 e ss. Despacho inicial, id. 6726013. A 

contestação, id. 8343473 e ss. Impugnação à contestação, id. 8687946 e 

ss. O feito foi saneado em id. 9223275, oportunidade em que foram 

fixados os pontos controvertidos e deferida a prova pericial requerida. A 

tentativa de intimação do autor para a perícia designada restou infrutífera 

(id. 11263786). Intimado o requerente através de seu patrono, o mesmo 

quedou-se inerte (id. 11904204). É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sobre situação como a que ocorre no presente feito, o nosso 

Código de Processo Civil é bastante claro sobre a providência a ser 

adotada, senão vejamos: Dispõe o art. 485, III, da Lei Adjetiva Civil, que: 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...); III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...); § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e 

III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 

(cinco) dias.(...). No caso sob comento, a desídia da parte autora é 

clarividente, eis que a tentativa de intimação pessoal acerca da data da 

perícia médica restou infrutífera, ao passo que intimado através de seu 

Advogado, este permaneceu inerte. Aliás, no tocante à obrigação das 

partes em manterem atualizados seus endereços, oportuno mencionar o 

disposto no parágrafo único do artigo 274 do CPC, vejamos: Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. Em razão disso, a extinção do 

feito com base no artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil é 

medida imperativa. Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO a presente demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1º 

do Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORARIOS ADVOCATÍCIOS, os quais FIXO 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, 

do CPC, contudo, SUSPENDO a exigibilidade em razão do autor ser 

beneficiário da AJG. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002476-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO NETO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1002476-95.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT ajuizada por MICHAELI CARDOSO 

TORRES em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, qualificados nos autos, pretendendo o recebimento 

da integralidade do seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual 

veio acompanhada dos documentos de id. 7277603 e ss. Despacho inicial 

(id. 7975140). Pedido de habilitação do patrono da demandada (id. 

8313642), o qual veio acompanhado dos documentos de id. 8313661 e ss. 

A contestação aportou aos autos em id. 8861751. Impugnação, id. 

10488540. O feito foi saneado em id. 10759502, ocasião em que foram 

fixados os pontos controvertidos e deferida a prova pericial. Laudo 

pericial, id. 13853219. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial 

em ids. 13952049 e 14075942. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. (...). Inexistindo questões 

preliminares a serem apreciadas, passo ao exame do mérito. MÉRITO Urge 

destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, 

com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas 

pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo causal entre 

o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pela parte requerente, 

mormente pela ficha de atendimento de id. 7277603, p. 12, que não deixa 

margem de dúvida quanto ao envolvimento do demandante em acidente de 

trânsito ocorrido no dia 15/01/2014. No que tange aos demais requisitos – 

invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também restaram 

comprovados pela prova pericial de id. 13853219. Afinal, o perito 

asseverou que o autor apresenta invalidez parcial e permanente em 

membro inferior esquerdo, definida como média, em percentual de 50%. 

Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 

5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorrera em 15/01/2014, ou seja, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei nº 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 

1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Nessa toada, segundo 
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a tabela acima mencionada, a indenização referente ao Seguro Obrigatório 

é devida na proporção de 50% (13.500,00 x 70% x 50%) do teto máximo, 

qual seja, R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Dessa 

forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com 

sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro 

obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido contido na 

inicial para CONDENAR a demandada Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do sinistro, devendo ser 

deduzido eventual valor recebido na via administrativa. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da 

causalidade, CONDENO a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, 

AGUARDE-SE em Cartório pelo prazo previsto no art. 523, § 1º e § 3º do 

CPC. Nada sendo requerido, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes. Por fim, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do 

valor relativo aos honorários periciais em favor do expert nomeado. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002672-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ROSIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1002672-65.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT ajuizada por ROSIVALDO DE OLIVEIRA 

SANTOS em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, qualificados nos autos, pretendendo o recebimento 

da integralidade do seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual 

veio acompanhada dos documentos de id. 7982228 e ss. Despacho inicial 

(id. 8042048). Pedido de habilitação do patrono da demandada (id. 

9017369), o qual veio acompanhado dos documentos de id. 9017383 e ss. 

A contestação aportou aos autos em id. 9280471. Impugnação, id. 

9666083. O feito foi saneado em id. 10559880, oportunidade que foram 

fixados os pontos controvertidos e deferida a prova pericial requerida 

pelas partes. Laudo pericial, id. 13858339. As partes se manifestaram 

acerca do laudo pericial em ids. 13997374 e 14064040. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. (...). Inexistindo questões 

preliminares a serem apreciadas, passo ao exame do mérito. MÉRITO Urge 

destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, 

com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas 

pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo causal entre 

o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pela autora em id. 

7982270, que não deixa margem de dúvida quanto ao envolvimento da 

demandante em acidente de trânsito. No que tange aos demais requisitos – 

invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também restaram 

comprovados pela prova pericial de id. 13858339. Afinal, o perito 

asseverou que o autor apresenta invalidez parcial e permanente em 

tornozelo esquerdo, definida como intensa, em percentual de 75%. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorrera em 27/10/2016, ou seja, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 

1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Nessa toada, segundo 

a tabela acima mencionada, a indenização referente ao Seguro Obrigatório 

é devida na proporção de 50% (13.500,00 x 75% x 25%) do teto máximo, 

qual seja, R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte 

demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à 

indenização do seguro obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE 

o pedido contido na inicial para CONDENAR a demandada Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do sinistro, devendo ser deduzido eventual 

valor recebido pela via administrativa. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao princípio da causalidade, CONDENO 

ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8º 

do art. 85 do CPC. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá 

ser previamente certificado nos autos, AGUARDE-SE em Cartório pelo 

prazo previsto no art. 523, § 1º e § 3º do CPC. Nada sendo requerido, AO 

ARQUIVO, mediante as baixas e anotações pertinentes. Por fim, 
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EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor relativo aos honorários 

periciais em favor do expert nomeado. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002284-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

VANDA LUCIA COENGA RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1002284-02.2016.8.11.0040. Embargos de Declaração Vistos 

etc. Cuida-se de embargos de declaração ofertados por BRADESCO 

SEGUROS S/A em face da sentença proferida em id. 11876302, alegando 

que a mesma é contraditória, eis que tendo a ação sido julgada 

parcialmente, deve haver a distribuição do ônus de sucumbência, na 

forma do disposto no art. 86 do CPC. Pugna ainda, pela minoração da 

verba honorária. Certificou o decurso do prazo para manifestação da 

parte embargada (id. 12686320). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece 

que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Pois bem. In casu, analisando os 

argumentos lançados pelo embargante entendo que não merecem 

prosperar, conforme passo a expor. No tocante a suposta contradição – 

reconhecimento da sucumbência recíproca, válido destacar que embora 

tenha sido postulado na peça de ingresso o valor do teto máximo da 

indenização, o reconhecimento parcial, por si só, não implica em 

sucumbência recíproca, haja vista que o principal pedido foi alcançado, de 

modo que cabe a demandada responder integralmente pelas custas e 

honorários advocatícios. Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO 

DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ATENDIMENTO 

PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS AO 

VALOR DA CONDENAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.II - O 

não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura 

sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder 

integralmente pelas custas e honorários advocatícios.III - Nas causas em 

que houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados 

entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. (SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 26/07/2018) Relativamente ao pedido de minoração da 

verba honorária de sucumbência, entendo que a quantia fixada não 

extrapola os limites impostos pelo art. 85, §§2º e 8º do CPC, sendo 

compatível com a natureza e importância da causa, a qualidade do 

trabalho realizado e o grau de zelo do profissional. Aliado a isso, convém 

destacar que o valor fixado é compatível com a URH da OAB/MT. Diante de 

todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, 

todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em seus 

exatos termos. CUMPRA-SE. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004265-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO ENDERLE (AUTOR(A))

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1004265-95.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação 

anulatória proposta por LÍRIO ENDERLE em desfavor de ADUBOS MOEMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial de id. 14409439, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 14409530 e ss. Sem delongas, 

desde já, constato que o indeferimento de plano da exordial é medida 

imperativa. Explico. Analisando detidamente a exordial, verifica-se que o 

autor, na exposição dos fatos, busca a anulação de suposto ato errôneo 

constante da sentença prolatada em 11/01/2016, nos autos n. 280/2008 – 

Código: 46026, que tramitou perante este Juízo, ao argumento que os 

cálculos apresentados corrigiram de forma equivocada os valores, 

notadamente quanto à incidência de juros, correção monetária e o termo 

inicial de ambos. Sustenta ainda que, mencionada sentença equivocou-se 

novamente ao suprimir os honorários advocatícios juntamente com a 

compensação e, posteriormente, ao decidir sobre a prescrição do 

‘exequente’ para reclamar honorários. Logo adiante, ao tecer os 

argumentos sobre o suposto equívoco cometido pela Contadoria Judicial 

quando da elaboração do cálculo homologado, assevera que: ‘(...) 

Conforme se pode ver nas fls. 186-190 do primeiro volume dos autos 

originário, o magistrado arbitrou o valor de R$ 58.280,00 (cinquenta e oito 

mil, duzentos e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais, e 

determinou ainda fosse realizada a correção monetária tendo como termo 

inicial a data do julgamento e os juros de 1% (um por cento) ao mês (Art. 

406, CCB c/c 161, §1º, CTN) tendo como termo inicial a data da citação 

válida. Vez que tratamos no caso em tela de um descumprimento 

contratual, há que ser aplicado o que dispõe o Art. 405 do CCB c/c Art. 

240, NCPC, que indica a contagem dos juros de mora a partir da citação 

válida. Não cabível, in casu, o que preceitua o Art. 398 do Código Civil, por 

haver um contrato, ainda que verbal. Todavia, erra o r. magistrado ao 

determinar a atualização monetária a contar da data do julgamento vez que 

tratamos aqui de dano material, não moral. Porquanto, temos de aplicar os 

juros de mora desde a data da citação válida da parte ré, ou seja, 

17.03.2006. E, neste ensejo deve ser atualizado o valor desde a data do 

efetivo prejuízo, logo, desde a compra dos grãos, ou seja, 30.11.2004. 

Aliás, é entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 

43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data 

do efetivo prejuízo. (Súmula 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, 

DJ 20/05/1992) – grifamos. Outrossim, resta demonstrado que incide 

correção monetária a partir do efetivo prejuízo decorrente de ato ilícito. 

Comete ato ilícito, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral” (Art. 186, CC). Quando a parte Ré descumpriu com 

o contrato firmado e deixou de entregar à parte Autora os grãos 

devidamente comprados e pagos aos 30.11.2014 (fl. 14, autos originários) 

cometeu ato ilícito, passível de indenização (Art. 927, CC). Dessarte, 

ressai deste estudo que o cálculo apresentado pela Contadoria e 

posteriormente homologado pelo juízo está dotado de erro evidentemente 

verificável (Art. 139, I e III, CC) e, portanto, prescinde de imediata 

correção. Vejam que o valor de R$ 58.280,00 (cinquenta e oito mil, 

duzentos e oitenta reais) com atualização monetária desde o prejuízo e 

juros desde a citação, resultam no importe de R$ 333.861,34 (trezentos e 

trinta e três mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro 

centavos), sem somar os honorários advocatícios, conforme planilha de 

cálculo anexo. (...)’ (id. 14409439, pgs. 3/4.) Como se vê, clarividente que 

não pretende o autor a anulação da sentença que homologou os cálculos, 

mas sim àquela que enfrentou o mérito da causa, datada de 12/09/2012 

(fls. 186/190), eis que pretende a alteração do termo inicial da correção 

monetária e dos juros de mora. Nessa toada, incabível o processamento 

da ação anulatória, vez que conforme se extrai da redação do §4º , do art. 

966 do CPC, esta tem por objetivo desconstituir ‘ato judicial’ praticado pelas 

partes em juízo ou participantes do processo, ao passo que a invalidação 

de atos decisórios deve ser buscado por meio da ação rescisória. Nesse 

sentido é a lição de Fredie Didier, in Curso de Direito Processual, 13ª 

Edição, pg. 442, in verbis: ‘(...) d) Atos processuais praticados pelas 

partes ou por auxiliares da justiça não são aptos a tornarem-se 

indiscutíveis pela coisa julgada. São, porém, atos jurídicos e, nessa 

qualidade, podem ser invalidados. A invalidação desses atos jurídicos 

costuma ser requerida e decretada nos próprios autos do processo em 

que o ato foi praticado, incidentalmente. Mas nada impede que se 
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proponha ação com esse propósito. O §4° do art. 966 do CPC cuida da 

invalidação dos atos processuais praticados pelas partes ou pelos 

auxiliares da justiça. Ele não cuida da invalidação de atos decisórios, que, 

conforme visto, será resultado de ação rescisória, querela nullitatis ou 

recurso. e) O §4° do art. 966 deve ser interpretado em consonância com o 

restante do artigo em que inserido. O caput do art. 966 não deixa margem 

para dúvida: decisão jurisdicional de mérito é alvo de ação rescisória. O 

§20 do art. 966 também é bem claro: decisão jurisdicional que não é de 

mérito também é objeto da ação rescisória. Assim, ao §40 do art. 966 

sobrou o regramento da ação de invalidação de atos processuais não 

decisórios: os atos das partes ou dos auxiliares da justiça. (...)’ Ademais, 

apenas para constar, é de conhecimento desta magistrada a interposição, 

pelo autor, da ação rescisória n. 1007226-32.2018.8.11.0000 junto ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando a rescisão 

da sentença que homologou a compensação dos valores discutidos nos 

autos n. 2963-97.2008.811.0040 – Código: 46026 (Sorriso/MT) e n. 

136-29.2005.811.0102 – Código: 63125 (Vera/MT), a qual teve a inicial 

indeferida e o feito julgado extinto em razão da decadência. Portanto, a 

parte autora carece de interesse processual, de modo que o indeferimento 

do pedido inicial se impõe. Ante o exposto e tudo mais que dos autos 

consta INDEFIRO A INICIAL, e consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, I c.c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001499-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

ISAIR GIORDANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ASCOLI DE CEZARO (EXECUTADO)

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI (ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO DE CEZARO (EXECUTADO)

 

Nos termos da decisão proferida nos autos procedo a intimação da parte 

requerente acerca do bloqueio parcial de valores realizado nos autos, 

devendo se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, bem como acerca da 

petição da parte requerida Id's n.º 14199219 e 14199236, devendo se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sobre esta petição. Sorriso, 24 

de setembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003574-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIGUEL VEDANA (EXEQUENTE)

ALEXANDRE TORRES VEDANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO BENETTI (EXECUTADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

DARCI SCHERER (EXECUTADO)

VANIA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da decisão proferida nos autos, procedo a intimação da parte 

autora para se manifestar quanto a petição e os documentos 

apresentados pelos executados com Id's 15271537, 15271538, 15271742, 

15271783, 15271746, 15271755 e 15271763. Sorriso, 24 de setembro de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002161-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVAL ALVES (EXEQUENTE)

LUCINEIA DA SILVA RISPAR (EXEQUENTE)

DORVALINO RISPAR (EXEQUENTE)

CILENE ALVES FIORI (EXEQUENTE)

MARCO ANTONIO FIORI (EXEQUENTE)

MARCELO ALVES VALDUGA (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA MOROTTI ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ESTEVES STELLATO (EXECUTADO)

RENATA ESTEVES STELLATO (EXECUTADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (EXECUTADO)

BRUNO ESTEVES STELLATO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que os autos encontram-se aguardando o pagamento de 

taxas judiciárias, sendo assim, impulsiono os presentes autos para intimar 

o advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providencie a distribuição da Carta Precatória expedia diretamente naquela 

Comarca deprecada, comprovando-se posteriormente nos autos. Sorriso, 

24 de setembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000123-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NIPPO LTDA - ME (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 24 de setembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001343-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALACE JUNIOR DE OLIVEIRA VOLPATO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar o advogado da parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, bem 

como para quitar o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), referentes 

à diligências urbanas complementares. Sorriso, 24 de setembro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000679-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEI MARCHESINI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO. Sorriso, 24 de setembro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000703-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAISA APARECIDA DA SILVEIRA KONIG DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, BEM COMO 

PARA EFETUAR O PAGAMENTO DEVIDO PELAS DILIGÊNCIAS 

EXCEDENTES, NO VALOR DE R$ 245,00 (DUZENTOS E QUARENTA E 

CINCO REAIS). SORRISO, 24 DE SETEMBRO DE 2018. MICHELLE 
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TOSCANO DE BRITO MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005340-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA FERRARIN (REQUERENTE)

DARCY GETULIO FERRARIN (REQUERENTE)

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 27/11/2018 às 08h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005169-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (REQUERENTE)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANY FRANCA ZIMPEL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 24 de setembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005222-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SANDRO PISSINI ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.R. GARCIA E MEDEIROS LTDA - ME (REQUERIDO)

SANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA GARCIA (REQUERIDO)

LARA DENISE DE MEDEIROS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 24 de setembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005300-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR MELHEM HAMZE (REQUERENTE)

Anis Melhem Hamze (REQUERENTE)

REFAAT SAMIR HAMZE (REQUERENTE)

Labib Melhem Hamze (REQUERENTE)

Nazih Melhem Hamze (REQUERENTE)

LEONARDO RANDAZZO NETO (ADVOGADO(A))

Najia El-amar Hamze (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO KOCOVA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 24 de setembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001173-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PEDRO ZORDAN (EXECUTADO)

ROSA NARA ZORDAN (EXECUTADO)

LUIZ ZORDAN NETO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, BEM COMO PARA QUITAR O VALOR DEVIDO PELAS 

DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R$ 125,00 REAIS. 

SORRISO, 24 DE SETEMBRO DE 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002724-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 16/10/2018 às 08h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001977-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA (EXEQUENTE)

AGEU LIBONATI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALSOQUIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

REQUERENDO QUE ENTENDER DE DIREITO. SORRISO, 24 DE SETEMBRO 

DE 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - ANALISTA 

JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002587-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR (ADVOGADO(A))

PEDRO ROSSI NETO (EXEQUENTE)

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO (ADVOGADO(A))

DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CABRAL VARGAS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR OS ADVOGADOS 

DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR AOS AUTOS O COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SORRISO, 24 DE 

SETEMBRO DE 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - 

ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004030-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

DHIONATA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 23/10/2018 às 09h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002601-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIELO (EXECUTADO)

LEDA CIELO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 24 de setembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000775-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

L. A. F. (AUTOR(A))

EDSON LUIZ FABIANSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 23/10/2018 às 10h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004036-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

MEIRIOELIN MENEGHINI DE SOUZA (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAO CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

RAIMUNDO NONATO ARAUJO FRANCO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 23/10/2018 às 14h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002685-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA (REQUERENTE)

ANADIR REGINA GRACA PAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORRISO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002685-30.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, ANADIR REGINA GRACA 

PAIVA REQUERIDO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORRISO 

Vistos etc. Compulsando os documentos anexados na peça inicial, em 

especial a certidão de matrícula id nº 13339892 e certidão de inteiro teor id 

nº 13339901 verifica-se que o imóvel objeto do pedido de averbação 

possui outros proprietários, sendo inclusive a ação de usocapião julgada 

improcedente pelo juízo de primeiro grau. Assim, verificando que o pedido 

inicial atinge interesse dos demais proprietários, determino a intimação dos 

autores para que regularizem a demanda inserindo os demais proprietários 

no polo passivo/ativo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias 

Outrossim, a fim de apurar eventual conexão, determino a intimação dos 

autores, para que, no prazo acima concedido, traga aos autos cópia dos 

autos nº 3465-65.2010.811.0040 e 4563-85.2010.811.0040. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005277-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAUAN FIORIN GEBIN (ADVOGADO(A))

EVERTON DA SILVA RODRIGUES VAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA APARECIDA DE ARAUJO (RÉU)

RICARDO ALMEIDA DE CARVALHO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 23/10//2018 às 15h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003024-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

DEBORA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

PRIME AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

14494686, NO PRAZO LEGAL, REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DOS SANTOS REIS (EXEQUENTE)

ARNO LOPES MOREIRA (EXEQUENTE)

ELIESER DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL KRZYZANSKI (ADVOGADO(A))

GENTIL ANTONIO BAVARESCO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS AUTORES PARA JUNTAR 

PROCURAÇÃO PARA COM PODERES DE DAR E RECEBER QUITAÇÃO 

E/OU JUNTAR DAS BANCARIOS DOS AUTORES PARA QUE SEJA 

POSSIVEL A EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE LIBERAÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108219 Nr: 735-42.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, 

MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA RENATA 

FERREIRA DAMACENO PEDROSO, OAB - 18356/E, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 186988 Nr: 2286-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDP, MCDO, RPR, RE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADOHERMES 

AS SILVA, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO 

CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS 

ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA 

E APREENSÃO.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 183572 Nr: 11309-22.2017.811.0040

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, BVAR, ECK, MMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFR, MDJBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILIA DE JESUS BARROS DE 

ARAÚJO, Filiação: Maria Critina Barros Araujo, data de nascimento: 

08/04/1989, brasileiro(a), natural de São Luis-MA, solteiro(a), Telefone 66 

9 97122379. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

ADOÇÃO E PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA com relação a menor 

BRUNA VITÓRIA ARAUJO RODRIGUES, UMA VEZ QUE OS GENITORES 

BIOLÓGICOS DESCUMPRIRAM REITERADAMENTE OS DEVERES 

INERENTES AO PODER FAMILIAR , ABANDONANDO A MENOR, 

DEIXANDO-A SOB OS CUIDADOS DO CONSELHO TUTELAR. 

CONSIDERANDO A NEGLIGÊNCIA DOS GENITORES, PLEITEIA-SE A AÇÃO 

COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1638 CC, BEM COM COMO ARTIGO 24 

DO ECAE ARTIGO 43 DA LEI 8069/90.

Despacho/Decisão: Código Apolo nº:183572Vistos, etc.ACOLHO o pedido 

de fls. 120/121, de modo que: i) CITE-SE a requerida Marilia de Jesus 

Barros Araujo no endereço indicado à fl. 120; ii) DETERMINO a regular 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO do requerido Antonio Feitosa Rodrigues mediante 

EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do 

prazo legal para expressa manifestação, observando na espécie o 

regramento do artigo 256, I do NCPC. Com derradeira certificação do 

decurso de prazo da parte requerida para apresentação de defesa, 

doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s réu(ré), NOMEIO 

para a função de CURADOR ESPECIAL a DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL.Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação no 

prazo legal, intime pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência 

e, para as demais intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) 

judicial da sistemática do DJE. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 05 de 

julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 20 de setembro de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91116 Nr: 2684-72.2012.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO, LUCILAYNE 

ANDRELINO, LUIZ ANDRELINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL MARCON, LUCIA HELENA 

MEINSLSCHMIEDT MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Grassi Reali - 

OAB:8838 A, YARA APARECIDA CORREA REALI - OAB:7759-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089--A, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10914-A

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora, para juntar aos autos, 

conforme solicitação do Cartório, juntado às fls.219/220: 1) MAPAS E 

MEMORIAIS DESCRITIVOS, assinados e com ART, completo; 2)CCIR/INCRA 

2017; 3)CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL DE IMÓVEL RURAL, 

EXPEDIDA PELA RECEITA FEDERAL, 05 ÚLTIMOS ITRs (2013 a 2017)com 

as declarações; 4) DECLARAÇÃO DO ITR - 2017, 5) CERTIDÃO DE 

CASAMENTO das partes autoras, e se for o caso, as Escrituras Públicas 

de Antenupcial, devidamente registrada no RI; 06) depósito dos 

emolumentos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005488-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON TELES DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005488-83.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: GERSON 

TELES DA ROSA VISTOS. Atendidos os requisitos legais, cumpra-se na 

forma determinada pelo juízo de origem, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, ou cumprida à busca e apreensão, oficie-se ao Juízo de 

origem para as devidas intimações, com a advertência de que, não 

havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será arquivado nos 

termos do provimento 31/2015. Alcançada a finalidade, ou decorrido o 

prazo acima referido sem resposta, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005146-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS PEREIRA (RÉU)

LUIZ DARCI VARGAS MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005146-72.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: LUIZ DARCI VARGAS MACHADO, JOSE 

MARCOS PEREIRA VISTOS. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. CITE-SE a parte 

requerida, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não houver pagamento ou não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo 

(art. 701 NCPC). Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o 

valor da causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor 

pleiteado, no prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). 

Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na 

barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. 

Expeça-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005454-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TERMINAL VII LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

LUIZ CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005454-11.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: TERMINAL VII LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 

REQUERIDO: ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, 

devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 

3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na 

barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005304-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE KAISER WOLFART (ADVOGADO(A))

VOLMIR JACO TROIAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA VIBRANTZ (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS BOSIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005304-30.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: VOLMIR JACO TROIAN REQUERIDO: LUIZ CARLOS BOSIO, 

SANDRA MARA VIBRANTZ VISTOS. 1.) INTIME-SE a parte solicitante para 

que recolha as custas referentes à carta precatória. 2.) Após, 

CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 3.) 

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de 

estilo. 4.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária 

da gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial 

de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

“Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005465-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO (REQUERENTE)

LUIZ PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005465-40.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUIZ PINHEIRO VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005531-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

GILBERTO MAIA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENOVEVA MARIA DOS SANTOS- ESPÓLIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NEUCY NUNES DOS SANTOS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005531-20.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA REQUERIDO: 

GENOVEVA MARIA DOS SANTOS- ESPÓLIO VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, 

devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 

3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na 

barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004615-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. (AUTOR(A))

L. I. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. V. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA REFERENTE 

À INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA, OU INFORMAR 

QUE COMPARECERÁ INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001808-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

ANTONIA ROJAS CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE 

SEU ADVOGADO, PARA COMPARECER NA SECRETARIA DA TERCEIRA 

VARA PARA RETIRAR O ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO EXPEDIDO, NO 

PRAZO DE 15 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003102-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE MARANGONI (REQUERENTE)

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS TIGRE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003102-80.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANALICE MARANGONI REQUERIDO: LAIS TIGRE PEREIRA 

VISTOS. Mantenho a decisão de Id 13677530. Ressalto que qualquer 
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irresignação da requerente em relação à decisão prolatada deve ser 

objeto de recurso cabível na espécie. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001978-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. (AUTOR(A))

A. G. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. S. D. S. (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE 

SUA ADVOGADA, PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA NOS AUTOS, VIA PJE, COM OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA INSTRUÍ-LA, NOS TERMOS DO CPC, DEVENDO 

COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO NOS AUTOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS, NOS TERMOS DA CNGC-MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005576-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA (ADVOGADO(A))

MARIA EDUARDA GOIS MARIANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005576-24.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA EDUARDA GOIS MARIANI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte requerente, na forma da lei. CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, 

haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005398-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDER REIMANN (EXECUTADO)

EDSON BASSO (EXECUTADO)

LUIZ BASSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005398-75.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: ELDER 

REIMANN, EDSON BASSO, LUIZ BASSO VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis 

que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 

2- CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, 

proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 – Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005550-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA MISTURINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR LONDERO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUSTINO MATIELLO (TESTEMUNHA)

ODAIR JOSÉ FRETAG DE ABREU (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005550-26.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIZA MISTURINI REQUERIDO: JOSEMAR LONDERO 

VISTOS. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 23 de 

novembro de 2018, às 14h00min. INTIMEM-SE, observando-se a regra do 

art. 455 do NCPC. COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005477-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA CAPOCCI (REQUERENTE)

CLEITON JEOVANI CAPOCCI MOURAO DA SILVA (REQUERENTE)

RONIEDER TRAJANO SOARES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

REGINALDO FERREIRA GIMENES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005477-54.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ILMA CAPOCCI, CLEITON JEOVANI CAPOCCI MOURAO DA 

SILVA REQUERIDO: REGINALDO FERREIRA GIMENES, ROBERTO 

FERREIRA DOS SANTOS VISTOS. Para cumprimento do ato deprecado, 

visando a oitiva do requerido Reginaldo Ferreira, DESIGNO o dia 23 de 

novembro de 2018, às 14h30min. INTIMEM-SE. No mais, cumpra-se o 

restante da missiva quanto à intimação para audiência perante o Juízo 

Deprecante. COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004695-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO BATISTA DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004695-47.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: 

APARECIDO BATISTA DE SANTANA VISTOS. 1.) Para a homologação 

judicial do acordo apresentado nos autos, é indispensável a assinatura e 

anuência da parte executada, consoante regra do art. 842 do Código Civil. 

Assim, renove-se intimação da parte exequente, via Dje, para que 

regularize a peça de acordo, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção. 

2.) Intimem-se. Cumpra-se. SORRISO, 24 de setembro de 2018. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003107-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. S. K. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. (ADVOGADO(A))

M. L. N. D. O. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. E. -. S. (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Requerida, via DJE, para manifestar-se acerca do pedido de extinção da 

presente ação, apresentada pelo autor, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122179 Nr: 687-49.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEONARDO TOBIAS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 VISTOS.

DEFIRO o pedido de fls. 186/188 e DETERMINO o cumprimento integral da 

decisão de fls. 168/170, com a intimação do devedor da parte executada 

no instrumento particular de fls. 59/64 (Sr. Juvenal de Oliveira) para que 

este promova o pagamento do crédito que o executado tem a receber em 

juízo no tempo e na forma contratada, até o limite da dívida objeto da 

presente demanda.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126148 Nr: 3102-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEONARDO TOBIAS DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 VISTOS.

Diante da notícia do descumprimento do acordo celebrado entre as partes, 

INTIME-SE o embargante para requerer o que de direito, sob pena de 

extinção.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135801 Nr: 8342-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

ANTONIO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, CRHISTINE CROTHERS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ sob os nº. 

06.653.454/0001-48, ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, CPF nº 

060.928.198-48, CRHISTINE CROTHERS GONÇALVES, CPF 

096.899.068-10, determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

4. Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que de 

direito, em 15 (quinze) dias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 172617 Nr: 4961-85.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI, ANTONIA 

PAZINATO VISCARDI, ADMIR VISCARDI - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a simples conversão da “execução de entrega de 

coisa incerta” para “execução por quantia certa” é incapaz, por si só, de 

legitimar a oposição de novos embargos, especialmente quando a matéria 

ventilada é idêntica àquela discutida em embargos precedentes (Código 

51928), DETERMINO a intimação dos embargantes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, digam sobre eventual litispendência, nos termos dos 

artigos 9º e 10, do CPC, bem como para procederem à comprovação 

concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, ou para recolhimento das custas iniciais e 

taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

processo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51928 Nr: 2121-83.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI, ADMIR VISCARDI, 

ANTONIA PAZINATO VISCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 VISTOS.Compulsando os autos, verifico que os embargos declaratórios 

de fls. 143/146 ainda não foram apreciados, o que passo a fazer neste 

momento.Trata-se de embargos de declaração ofertados por Alessandro 

Rodrigo Viscardi e outros, em face da decisão de fls. 134/140, a qual 

saneou o feito, afastando a prejudicial de mérito da prescrição alegada 

pelos embargantes.Às fls. 150/152 a embargada manifestou acerca dos 

embargos declaratórios.Pois bem. Em que pesem as alegações dos 
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embargantes, entendo que os embargos declaratórios não prestam para o 

fim almejado, qual seja, o reexame da matéria versada nos autos, na 

busca da modificação dos fundamentos da decisão, ainda mais 

considerando que, independentemente de ter sido a decisão de fls. 47 

proferida na ação de execução apensa (Código 50354) a que, de fato, 

deferiu a propositura da execução, nos termos do artigo 219, §1º, do 

CPC/73, citação válida retroagiu à data da propositura da demanda, 

interrompendo a prescrição. Ressalto ainda que qualquer irresignação do 

embargante em relação à decisão prolatada deve ser objeto de recurso 

cabível na espécie.Diante de todo exposto, CONHECO, todavia, REJEITO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS de fls. 143/146, mantendo-se o 

decisum embargado em seus exatos termos.No mais, não havendo mais 

provas a produzir, declaro por encerrada a instrução processual e 

DETERMINO a intimação das partes para apresentação de memorais finais, 

no prazo de sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando pelo embargante (art. 

364, §2º, CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50354 Nr: 684-07.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR VISCARDI, ANTONIA PAZINATO 

VISCARDI, PEDRO SECCHI, ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI, JANISCE 

APARECIDA BOSO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.) Diante da apresentação de certidão de matrícula do bem imóvel 

atestando a titularidade da parte executada, DEFIRO a penhora sobre o 

bem indicado. Lavre-se o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do 

NCPC, constituindo-se a parte executada como fiel depositária do bem.

 2.)Após, EXPEÇA-SE mandado/precatória para avaliação do bem e, ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda a 

intimação pessoal da parte executada quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC). Sendo casada a parte executada, 

seu cônjuge também deverá ser intimado, na forma do art. 842 do NCPC.

3.) Consigno que, para eficácia perante terceiros, competirá à parte 

exequente providenciar a averbação da penhora às margens da matrícula 

do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 844 do 

NCPC. De igual modo, consigno que a parte exequente deverá atentar ao 

disposto no art. 799 do NCPC, providenciando as intimações pertinentes, 

caso necessário.

4.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39456 Nr: 2328-53.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI MARIA ZUCHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANES FURST BERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente. Entre ato e outro, as partes litigantes se compuseram em âmbito 

extrajudicial, pugnando pela homologação do pacto às fls. 132/135, bem 

como pela extinção e arquivamento do processo em razão do cumprimento 

da obrigação pela parte executada (fls. 136/137).

Pois bem. A causa versa direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo assinaturas das partes e de seus 

procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Ante todo o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

132/135, e, face ao pagamento da obrigação pactuada (fls. 136/137), 

JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários na forma pactuada entre as partes.

Defiro ainda, os pedidos dos itens “a” e “b” de fls. 136. Providencie a 

secretaria do juízo o necessário para o seu cumprimento.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139144 Nr: 10193-49.2015.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARYANE PISSANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELSON DO LIVRAMENTO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534, MARCIA RODRIGUES DE MELO FERREIRA - OAB:OAB/MT 

21809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Alimentos c/c pedido de alimentos provisórios 

promovida por HEITOR GABRIEL DOS SANTOS AMORIN e GUILHERME 

DOS SANTOS AMORIN, representados pela sua genitora SARYANE 

PISSANO SANTOS em face HELSON DO LIVRAMENTO AMORIN, 

qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito via EDITAL (fls.42/43), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda. 

Ademais, às fls. 48, verifica-se que pedido de extinção por abandono 

realizado pelo procurador da parte autora. Às fls. 49, o MPE manifestou 

favorável quanto à extinção por abandono.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono, tendo, inclusive, alterado domicílio sem comunicação ao Juízo.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Sem custas. Sem honorários.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54142 Nr: 4417-78.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 dias, providencie o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para posterior 

encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, querendo, 

retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56126 Nr: 179-79.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO COLOMBO, AUGUSTO AGENOR 

COLOMBO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Sobre a petição de fls. 184/205, manifeste-se a parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106684 Nr: 9723-86.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO SÃO LOURENÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Sem delongas, verifico que o presente feito comporta imediata extinção, 

sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento das custas iniciais. 

Compulsando os autos, verifica-se que, após o indeferimento dos 

benefícios da gratuidade judiciária, a parte autora foi regularmente intimada 

e advertida a recolher as custas iniciais e taxa judiciária, mas quedou-se 

inerte.

2. Com efeito, dispõe o artigo 290 do atual Código de Processo Civil que 

“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. Desta maneira, é medida de rigor o 

indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, sem exame 

do mérito.

3. Ante o exposto, levando-se em conta que a parte autora não efetuou o 

recolhimento das custas iniciais e respectiva taxa judiciária, INDEFIRO a 

inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do 

mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil vigente, determinando o cancelamento da distribuição, 

sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição.

4. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

5. Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112561 Nr: 4429-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA MATEUS DOS SANTOS, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCILENE MORAIS DOS SANTOS, EDER DE 

WIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conceder a 

GUARDA DEFINITIVA unilateral do menor WALISON SANTOS DE WIT à avó 

materna ANA LUCIA MATEUS DOS SANTOS, para todos os fins e efeitos 

de direito, assegurando aos requeridos o direito de visitá-lo livremente, 

mediante prévio ajuste com a avó materna. De igual modo, CONDENO 

solidariamente os requeridos FRANCILENE MORAIS DOS SANTOS e EDER 

DE WIT a pagar, mensalmente, alimentos definitivos em favor do filho no 

valor equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente, a partir da citação válida, 

mediante depósito em conta bancária da representante legal e guardiã do 

infante, acompanhando o parecer ministerial de fls. 79/81.Como 

consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, por ser a parte requerida patrocinada por curadoria 

especial decorrente da citação editalícia.CIÊNCIA à DPE e ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87053 Nr: 6534-71.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE OLMIR GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA GRANDO - ESPOLIO, OLIVIO 

VITORIO GRANDO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 6534-71.2011.811.0040 – CÓD 87053

ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: ROQUE OLMIR GRANDO

PARTE RÉQUERIDA: ANTONIA GRANDO - ESPOLIO e OLIVIO VITORIO 

GRANDO - ESPOLIO

NOTIFICANDO(S): Terceiros e Interessados

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: No dia 12/10/1994, faleceu a Sra. Antonia Grando, e 

no dia 15/04/2011, faleceu o Sr. Olivio Vitório Grando, ambos casados. 

Ambos deixaram herdeiros e bens a inventariar. Quais sejam os herdeiros: 

Roque Olmir Grando, Clari Rita Grando, Marli Bernadete Grando ( herdeira 

e curadora), Ivanor Grando, Volmar Luiz Grando, Valmor Antonio Grando, 

Nelsi Terezinha Grando Orlando, Ariene Fernanda Grando,Ari Fernando 

Grando Junior, Dirlene Terezinha Grando,Mauricio José Grando e Marcio 

Grando. Quais sejam os bens: um imóvel urbano, lote 06, quadra 62-d, 

loteamento Gleba Sorriso, Cidade de Sorriso-MT, com 800m², matricula 

7586 registrado no CRI de Rosário Oeste – MT; um imóvel urbano lote 11, 

quadra 62-d, loteamento Gleba Sorriso, cidade de Sorriso-MT, com 536m², 

matricula 10954 registrado no CRI de Rosário Oeste-MT; um imóvel rural 

com área de 101,64has. , Valo, Sorriso-MT, matricula 4.628 registrado no 

CRI de Rosário Oeste-MT; Um imóvel rural lote 26 secção M, área 229,03 

has. , 2ª fase, Juína – MT, matricula 52.124 registrado no CRI-6º Oficio de 

Cuiabá-MT, cujo bem é objeto de Ação de Usucapião em trâmite na 1ª vara 

cível da Comarca de Juína-MT cód. 81147; Um imóvel urbano, lote 05, 

quadra b, rua Minas Gerais,n75, vila schell, Passo Fundo-RS, com 635m², 

matricula 43.084 registrado no CRI de Passo Fundo-RS; Um automóvel 

marca GM/CORSA GLS WD, placa JYZ6755, ano 1998/1999, chassi 

8AGS35PXWR625432.

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS.Trata-se de inventário dos bens deixados 

por ANTÔNIA GRANDO e OLÍVIO VITÓRIO GRANDO, tendo como 

herdeiros Roque Olmir Grando (inventariante), Clari Rita Grando 

(interditada, representada por sua irmã e herdeira, Marli Bernardete 

Grando), Marli Bernardete Grando, Ivanor Grando, Volmar Luiz Grando, 

Valmor Antônio Grando, Nelsi Teresinha, e os herdeiros por 

representação Dirlene Terezinha Grando e Ariene Fernanda Grando 

(esposa e filha do herdeiro falecido Ari Fernando Grando) e Maurício José 

Grando e Márcio Grando (filhos do herdeiro falecido Gainor José 

Grando).Passo à análise da impugnação de fls. 103/107.Alega o herdeiro 

Valmor Antônio Grando, que 20% da chácara de 101,64 hectares, 

devidamente matriculado sob o nº 4.628 do CRI de Rosário Oeste-MT, bem 

como a totalidade do imóvel urbano, caracterizado pelo Lote nº 05, da 

quadra B, situado à Rua Minas Gerais, nº 75, Vila Schell, na cidade de 

Passo Fundo-RS, com área de 635m2, matriculado sob o nº 43.084 do CRI 

de Passo Fundo/RS, seriam de sua propriedade. Afirma que adquiriu a 

fração do primeiro imóvel na data de 14/06/1986, pelo valor de 

CZ$20.000,00, e o segundo, na data de 29/04/1986, pelo valor de 

CZ$30.000,00.No entanto, inobstante as alegações do impugnante, 

entendo que os documentos juntados às fls. 109/111 não comprovam a 

propriedade dos citados imóveis, ainda mais considerando que a alegada 

transação não consta das matrículas de fls. 36 e 39.Além disto, a 

alienação feita por ascendente à descendente é, desde o regime originário 

do Código Civil de 1916 (art. 1132), exige a anuência expressa dos demais 

descendentes, o que não se verifica no presente caso.Diante do exposto, 

REJEITO a impugnação de fls. 103/107.Resta prejudicada à análise do 

pedido fls. 165/169, conforme se nota da manifestação de fls. 
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181/185.Dando prosseguimento ao feito e considerando que só a Fazenda 

Pública Estadual se manifestou no feito (fls. 117/118), certifique-se a 

ilustre gestora acerca da intimação das Fazendas Públicas Federal e 

Municipal, intimando-as, se for o caso.No mais, verifico que não foi juntada 

aos autos a certidão negativa da Fazenda Pública Federal relativa à 

inventariada Antônia Grando. Desde modo, DETERMINO a intimação do 

inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, juntar aos autos referida 

certidão, bem como comprovar o recolhimento do ITCD, na forma descrita 

na manifestação da Procuradoria-Geral do Estado (fls. 

117/118).Intimem-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Michele Oliva Zoldan, 

digitei.

Sorriso - MT, 20 de setembro de 2018.

Michele Oliva Zoldan

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101718 Nr: 4609-69.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDINO RIBEIRO - OAB:7979, 

MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - OAB:34.714/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 VISTOS.

Diante do indeferimento da oitiva da testemunha arrolada às fls. 212 e da 

certidão de fls. 264, DETERMINO a intimação das partes para 

apresentação de memorais finais, no prazo de sucessivo de 15 (quinze) 

dias, iniciando pela autora (art. 364, §2º, CPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127188 Nr: 3740-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRDS, CPDS, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, Márcia Rodrigues Melo Ferreira - OAB:21809/0

 Vistos.

1) Fls. 61: defiro.

2) Determino a inclusão do nome da parte executada junto aos cadastros 

de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. Providencie a Sra. 

Gestora Judiciária o necessário, via sistema SerasaJud.

3) Após, intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto aos 

rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100307 Nr: 3042-03.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE FURTADO SOUZA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O, NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - OAB:7.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Indefiro, por ora, o pedido de CITAÇÃO EDITALÍCIA, visto que não 

esgotados os meios de localização da parte requerida.

2) Conforme se verifica nas buscas de endereço realizadas pelo 

BacenJud às fls. 60/60v e fls. 93/94 não houve esgotamento dos 

endereços encontrados. Desta forma, providencie a expedição de 

mandado de citação aos endereços de fls. 60/60v da Comarca de Sorriso, 

bem como aos endereços da Comarca de Sorriso localizados às fls. 93/94 

e carta precatória a Comarca de São Paulo.

3) Restando todos infrutíferos, CITE-SE por edital, na forma da lei 

processual (artigos 256/257, NCPC), consignando as advertências legais 

(artigos 335/336 e 344, NCPC).

4) Decorrido o prazo do edital e o prazo de resposta, e não havendo 

manifestação da parte requerida nos autos, CERTIFIQUE-SE a ocorrência. 

Nessa hipótese, nomeio a DPE local curador especial, na forma do artigo 

72, inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal 

para apresentação de resposta.

 5) Após, renove-se vista à parte autora.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98167 Nr: 690-72.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DE GODOI EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440, ZENILDA 

PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

- OAB:12699/MT, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15.280-A, MARCEL 

DAVIDMAN PAPADOPOL - OAB:56726/RS

 VISTOS.

A procuração de fls. 21 NÃO contém poderes específicos para 

levantamento de valores depositados em Juízo, razão pela qual indefiro, 

por ora, o pedido de fls. 136.

Lado outro, havendo a juntada de nova procuração com tais poderes, 

desde já autorizo o levantamento do valor, mediante alvará judicial.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48478 Nr: 5439-11.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANETE DE SOUZA FERREIRA BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONROB PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gabriela de andrade - 

OAB:19931

 VISTOS.

Diante da satisfação do débito noticiada às fls. 398/401, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Custas 

finais pela parte executada.

 Quanto ao pedido de levantamento da verba depositada em Juízo 

diretamente ao advogado da parte exequente, observo que a procuração 

de fls. 22 NÃO ostenta poderes específicos para tal medida, razão pela 

qual indefiro, por ora, o pleito.

Por outro lado, havendo a regularização da procuração, autorizo desde já 

a expedição do alvará judicial.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100048 Nr: 2756-25.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA LINS 

CONCEIÇÃO - OAB:15348, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:15.732-A

 VISTOS.

Entre um ato e outro, após o regular trâmite processual, as partes 

celebraram acordo junto ao CEJUSC (fl. 382/383), pugnando por sua 

homologação judicial.

Verifica-se que o acordo em tela foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes e seus procuradores, não havendo qualquer 

indicativo concreto de vícios no consentimento. Em virtude disso, a 

homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

382/383, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas remanescentes (art. 90, § 3º, NCPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100047 Nr: 2755-40.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA LINS 

CONCEIÇÃO - OAB:15348, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:15.732-A

 VISTOS.

Entre um ato e outro, após o regular trâmite processual, as partes 

celebraram acordo junto ao CEJUSC (fl. 340/341), pugnando por sua 

homologação judicial.

Verifica-se que o acordo em tela foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes e seus procuradores, não havendo qualquer 

indicativo concreto de vícios no consentimento. Em virtude disso, a 

homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

340/341 dos autos em apenso, e, em consequência julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes (art. 90, § 3º, NCPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59952 Nr: 3250-89.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA JUSSARA HOPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à requerida (fls. 

275/276) em sua manifestação de fls. 275/276, motivo pelo qual TORNO 

SEM EFEITO o item 1 da decisão de fls. 274.

Com isto, CUMPRAM-SE os demais itens da decisão de fls. 274.

Consigno que, conforme determinado na decisão de fls. 227/230 a 

certidão dos honorários periciais fixados será expedida após os 

esclarecimentos postulados ao perito.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 167330 Nr: 1786-83.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, ANTONIO 

CARLOS GONÇALVES JUNIOR, CRHISTINE CROTHERS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida nos 

presentes Embargos à Execução, resolvendo o mérito da demanda e 

extinguindo o feito, tudo na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas 

judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.JUNTE-SE 

cópia desta sentença aos autos da ação executiva em apenso.Preclusa a 

via recursal, e sendo devidamente certificado o trânsito em julgado, 

desapensem-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo, na forma contida na CNGC-TJMT.Lado outro, havendo apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 do NCPC para posterior remessa à 

instância superior.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115026 Nr: 6373-56.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

- BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MESQUITA 

- OAB:20604-A, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - OAB:13298/MT, 

JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono NOVAMENTE os presentes autos a fim de intimar o advogado 

da parte autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da 

diligência no valor de R$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco 

reais),devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32278 Nr: 1482-70.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, FAGNER CHAGAS DE 

OLIVEIRA - OAB:25218/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - 

OAB:25162/PR

 Certifico que decorreu o prazo, sem que houvesse qualquer 

manifestação da parte autora acerca do interesse no prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 43000 Nr: 5779-86.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉDIO ANTÔNIO POTRICH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O, SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:5190-B

 Certifico que decorreu o prazo, sem que houvesse qualquer 

manifestação da parte autora acerca do interesse no prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142229 Nr: 11772-32.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

DECLARAR a inexigibilidade da fatura no valor de R$10.845,69 (dez mil, 

oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), com 

vencimento em 22/12/2015 (fls. 16). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual 

Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC.P.R.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52039 Nr: 2525-37.2009.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE MARTINS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HONÓRIO DA SILVA FILHO (falecido)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se acerca da Petição do Municipio de 

Sorriso-MT, juntado aos autos de fls. 81/83.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61377 Nr: 4670-32.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI BECKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA ROSPIERSKI WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

TANIA MARIA ROSPIERSKI WEBER, inscrita no CPF sob o nº. 

766.911.361-87 determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99962 Nr: 2662-77.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZENIR SOUZA VALE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

EUZENIR SOUZA VALE DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o nº. 

916.425.821-15 determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 4. Em caso negativo, desde já, DEFIRO a restrição veicular de bens da 

parte executada junto ao Sistema RENAJUD. Restado frutífera a busca, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, indique a 

localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

5. Com a indicação da localização do bem, expeça-se mandado/precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto ou termo. Ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda sua 

intimação pessoal quanto à efetivação do ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 

2º, NCPC).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143672 Nr: 643-93.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE MELLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:91.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 18:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128956 Nr: 4741-58.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAVID CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 17:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146612 Nr: 2277-27.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON LAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 18:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143661 Nr: 632-64.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA MOURA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 17:15 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126118 Nr: 3081-29.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSON TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 17:45 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143654 Nr: 625-72.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINI MARCHETTI RESATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 16:45 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147904 Nr: 2947-65.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZETE MARIA CAVASSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 18:15 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143670 Nr: 641-26.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR ALBERTO HERMANN BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 17:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147910 Nr: 2953-72.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 18:45 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147914 Nr: 2957-12.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY DA CONCEIÇÃO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815/RJ, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 
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OAB:7659/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

dia 05/10/2018, às 19:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, 

centro, Sorriso/MT, devendo a parte trazer exames e laudos já realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60941 Nr: 4233-88.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON GIANI BORTOLINI, JEAN ALBERTO 

AGOSTINI, NÉVIO MANFIO, VALMOR VOLPATO, TIANE VIZZOTTO, 

VIDOLMAR BONFANTTI, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, acerca da decisão abaixo transcrita: 

"VISTOS.

Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença, constando os i. advogados de fls. 319 e os 

requerentes (fls. 322) como exequentes.

QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS (FLS. 3196/321)

1- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

2- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

3- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

4- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

5- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

QUANTO AO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO (FLS. 322/339)

1- Nos termos do artigo 510, do CPC, INTIMEM-SE as partes para 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

2- Após, conclusos.

Sorriso - MT, 11de maio de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48388 Nr: 5325-72.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO IVAR DALLA VECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRCEU ROSSANI FERROLDI, VERA LUCIA 

TOMIM FERROLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

EDIRCEU ROSSANI FERROLDI, inscrita no CPF sob o nº. 816.075.129-04 e 

vera LUCIA TOMIM FERROLDI, inscrita no CPF sob o nº. 741.449.529-91 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 5. Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

6. Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 7. Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87924 Nr: 7451-90.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR DANIEL ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES GURSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

MARIA INES GURSKI, inscrita no CPF sob o nº. 406.986.041-15 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44424 Nr: 1431-88.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILTO PATAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR CARLOS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

ALTEMIR CARLOS BRANDÃO, inscrita no CPF sob o nº. 348.598.029-34 

determinando-se desde já a constrição.
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2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115277 Nr: 6566-71.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURACAR RESTAURAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON RODRIGO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO BARROS NETO 

- OAB:15216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

NILTON RODRIGO RIBEIRO DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº. 

024.282.501-07 determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130065 Nr: 5380-76.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELIANE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LOPES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

FRANCISCO LOPES DE SOUSA, inscrita no CPF sob o nº. 056.460.613-85 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 5. Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

6. Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 7. Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137923 Nr: 9605-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA RURAL DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FABIO GARCIA ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

CASA RURAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o nº. 60.746.948/0001-12 e FABIO GARCIA ALVARENGA, inscrita no 

CPF sob o nº. 215.027.218-05, determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105950 Nr: 9038-79.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEILA RAMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

CELIA RAMOS DE LIMA, inscrita no CPF sob o nº. 021.053.281-56 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 
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tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 5. Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

6. Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 7. Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44747 Nr: 1690-83.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

CAJUEIRO LTDA, ELIO MOACYR KOZIOL, MARLENE DE FATIMA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, JOSÉ ANTUNES DE JESUS - OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE MADEIRAS CAJUEIRO LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 07.608.403/0001-67, ELIO MOACYR KOZIOL, inscrita no 

CPF sob o nº. 955.360.609-10.

 2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, DEFIRO a restrição veicular de bens da 

parte executada junto ao Sistema RENAJUD. Restando frutífera a busca, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, indique a 

localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

4. Com a indicação da localização do bem, expeça-se mandado/precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto ou termo. Ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda sua 

intimação pessoal quanto à efetivação do ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 

2º, NCPC).

 5. Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

6. Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 7. Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

8. No mais, INTIME-SE a parte exequente para que informe o CPF da parte 

executada MARLENE DE FÁTIMA BORGES.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131285 Nr: 6032-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILIDIANA MARASQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

ILIDIANA MARASQUIM, inscrita no CPF sob o nº. 722.160.420-72 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143592 Nr: 585-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - OAB:4.246-PE

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

ITAÚ SEGUROS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº. 61.557.039/0001-07 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 38109 Nr: 991-29.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA CLAIR SCHULTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

VALDIR PEDRO DAL BEM, inscrita no CPF sob o nº. 357.084.330-00 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.
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 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52605 Nr: 2669-11.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJYRLENE FERREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

DEJYRLENE FERREIRA BATISTA, inscrita no CPF sob o nº. 319.715.218-25 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 13836 Nr: 919-18.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - OAB:MT 

17.210-A

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA, inscrita no CNPJ sob o nº. 

28.196.889/0001-43 determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122555 Nr: 937-82.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, RENATO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON FREITAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

EDIMILSON FREITAS BARBOSA, inscrita no CPF sob o nº. 065.807.236-61 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 21753 Nr: 1937-06.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA, ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DOMINGOS SALMAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - 

OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

LUIZ DOMINGOS SALMAZO, inscrita no CPF sob o nº. 286.612.658-00 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30926 Nr: 138-54.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON RUPPENTHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS CLEO SLOCZINSKI, SCHEILA WINK 

SLOCZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

REGIS CLEO SLOCZINSKI, inscrita no CPF sob o nº. 647.295.400-34 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 4. Em caso negativo, desde já, DEFIRO a restrição veicular de bens da 

parte executada junto ao Sistema RENAJUD. Restado frutífera a busca, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, indique a 

localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

5. Com a indicação da localização do bem, expeça-se mandado/precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto ou termo. Ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda sua 

intimação pessoal quanto à efetivação do ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 

2º, NCPC).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53425 Nr: 3708-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XCDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

SCHEILA DA SILVA PADILHA DUARTE MOURA, inscrita no CPF sob o nº. 

004.195.791-17 determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 5. Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

6. Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 7. Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91487 Nr: 3183-56.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRATIADO COMERCIO DE PEÇAS E MECANICA DIESEL 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

ANDREIA PEREIRA, inscrita no CPF sob o nº. 938.580.001-91 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101401 Nr: 4270-13.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOS SANTOS FILHO, WELINTON 

BARBOSA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Do executado Welinton Barbosa Vale

1. Esgotadas as possibilidades de localização pessoal da parte 

requerida/executada WELINTON BARBOSA VALE, CITE-SE por edital, na 

forma da lei processual vigente (artigos 256/257, NCPC), consignando as 

advertências legais.

2. Decorrido o prazo de resposta e não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE a ocorrência. Nessa hipótese, nomeio o Dr. Fernando 

Henrique Ceolin, Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da 

UNIC-Sorriso, como curador especial, na forma do artigo 72, inciso II, do 

NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta.

Do executado Nelson Santos Filho

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

NELSON DOS SANTOS FILHO, inscrita no CPF sob o nº. 033.851.441-40 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da constrição 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação, 

oportunize a manifestação da parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52513 Nr: 2727-14.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RABG, CLEUSA BERTIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYRA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 2727-14.2009.811.0040, 

Protocolo 52513, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87190 Nr: 6682-82.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA, GENTIL PISONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ALVES PANTOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

CESAR ALVES PANTOJA, inscrita no CPF sob o nº. 082.426.517-36 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, DEFIRO a restrição veicular de bens da 

parte executada junto ao Sistema RENAJUD. Restando frutífera a busca, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, indique a 

localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

4. Com a indicação da localização do bem, expeça-se mandado/precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto ou termo. Ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda sua 

intimação pessoal quanto à efetivação do ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 

2º, NCPC).

 5. Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

6. Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 7. Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101428 Nr: 4298-78.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADM, LAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

L A DALPIVA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.777.219/0001-55 e 

LARISSA APARECIDA DALPIVA ME, inscrita no CPF sob o nº. 

015.259.901-55 determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 4. Em caso negativo, desde já, DEFIRO a restrição veicular de bens da 

parte executada junto ao Sistema RENAJUD. Restado frutífera a busca, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, indique a 

localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

5. Com a indicação da localização do bem, expeça-se mandado/precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto ou termo. Ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda sua 

intimação pessoal quanto à efetivação do ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 

2º, NCPC).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121434 Nr: 200-79.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005307-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO AUGUSTO GEVIESKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005307-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: DIOGO AUGUSTO GEVIESKI VISTOS. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA em face de DIOGO AUGUSTO GEVIESKI , ambos qualificados nos 

autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em 

contrato. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, 

bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo automotor de Marca: 

HONDA, Modelo: CB 250 F TWISTER, Ano: 2017/2017, Cor: PRETA, Chassi: 

9C2MC4400HR017429, Renavam: 01129563569, Placa: QCP9487, descrito 

na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou 

de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do veículo fica 

condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo 

legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a devedora fiduciante 
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apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual 

forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da 

faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o 

registro do gravame referente à decretação da busca e apreensão do 

veículo na base de dados do RENAVAN. Posteriormente, após a 

apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao DETRAN requisitando-se a 

retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3º, §§ 9º e 10, do 

Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 do Novo Código de 

Processo Civil. Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005346-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

EMPORIO COMERCIO DE ACABAMENTOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYSTEM FACTORING LTDA. (RÉU)

CERAMICA LANZI LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005346-79.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EMPORIO COMERCIO DE ACABAMENTOS LTDA - EPP RÉU: CERAMICA 

LANZI LTDA., SYSTEM FACTORING LTDA. VISTOS. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. Relativamente à tutela provisória de urgência, o 

art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para 

a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No 

caso em análise, diante dos documentos apresentados com a inicial, 

notadamente as notas fiscais nº 254.857 e 254.858 , bem como os e-mails 

trocados entre as partes que comprovam o cancelamento das notas e 

consequentemente dos boletos emitidos, demonstrados estão a 

probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, 

razão pela qual o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. 

Neste sentido, vejamos o julgado abaixo: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – 

DESFAZIMENTO NO NEGÓCIO – NÃO ENTREGA DAS MERCADORIAS - 

FORTES INDÍCIOS – DECLARAÇÃO DA ENDOSSANTE DA DUPLICATA 

(CREDOR ORIGINÁRIO) - PROVA DOCUMENTAL – DÉBITO ARROLADO NA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA 

CONCESSÃO - ARTIGO 273 DO CPC - RECURSO PROVIDO.Há que ser 

deferida a tutela antecipada para a sustação do protesto se seus 

requisitos se revelam presentes, muito mais ainda quando a credora 

originária (endossante) declara expressamente que ocorreu o 

desfazimento do negócio jurídico que deu origem à duplicata protestada, 

sendo tal débito arrolado na sua recuperação judicial em favor da 

endossatária.- (TJMT, AI 117862/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/03/2016, Publicado no DJE 21/03/2016). Diante do exposto, com amparo 

no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência, 

DETERMINANDO a suspensão dos efeitos dos protestos (protocolo 

359757, 359758, 360310, 360311 e 360312) e ORDENANDO que as 

requeridas se abstenham de inscrever a autora nos órgãos de proteção 

ao crédito e afins quanto aos débitos relativos às notas fiscais 

canceladas (254.857 e 254.858), até decisão final no presente feito ou até 

posterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005285-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RUBIM DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO DA SILVA GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005285-24.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

OSVALDO RUBIM DE OLIVEIRA RÉU: EMIDIO DA SILVA GOMES VISTOS. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC). Relativamente à 

tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso em apreço, verifico que se trata de 

contrato verbal, sendo certo desta forma que, em análise de cognição 

sumária, não resta demonstrada a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora, sendo necessária dilação probatória para tanto, razão pela 

qual o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Neste 

sentido, vejamos o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA 

CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - 

CONTRATO VERBAL - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão de medida 

cautelar é necessária a presença simultânea dos requisitos da aparência 

do bom direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora (periculum in 

mora). No caso em que se trata de contrato verbal de compra e venda de 

veículo e que não há provas quanto à existência do contrato, da 

inadimplência dos compradores, bem assim de que estes se encontram na 

posse do bem demandado, mantém-se a decisão que negou a liminar. (AI 

15320/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012) - 

destaquei. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência postulada na inicial. 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 
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ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005373-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSALINA ROFINA DE JESUS (AUTOR(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005373-62.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NEUSALINA ROFINA DE JESUS RÉU: UNIC SORRISO LTDA VISTOS. 

Tratando-se de demanda endereçada ao Juízo da Fazenda Pública de 

Sorriso/MT, com clara referência a competência delegada em matéria 

federal, redistribua-se o feito à 4ª Vara Cível, com as anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIWMAR SERPA (ADVOGADO(A))

MAGNO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (AUTOR(A))

CARLIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000630-43.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI RÉU: ITAU UNIBANCO S/A VISTOS. 1.) 

Preenchidos os requisitos legais e estando as custas iniciais devidamente 

recolhidas, RECEBO a inicial. 2.) A parte requerente pleiteia, em sede 

liminar, que a parte requerida se abstenha de incluir seu nome nos 

cadastros de inadimplentes. Com efeito, em exame de cognição sumária, 

verifica-se que os documentos que acompanham a inicial não conferem 

probabilidade do direito ao autor. Isto porque, a priori, os juros e encargos 

financeiros incidentes à hipótese respeitaram os limites pactuados entre 

as partes quando da celebração do negócio jurídico, em respeito ao pacta 

sunt servanda, de modo que eventual demonstração de abusividade e/ou 

onerosidade excessiva demanda dilação probatória. Deste modo, na forma 

do artigo 300 do NCPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada na inicial. 

3.) DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto 

ao CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para 

citação. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, na 

pessoa de seu advogado constituído, consignando-se a necessidade de 

se fazer acompanhar por seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 4.) Ato 

contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à 

audiência, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC. 5.) CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDERLAN FERNANDES LIMA (AUTOR(A))

EMERSON ROZENDO PORTOLAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000242-09.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GILDERLAN FERNANDES LIMA RÉU: BANCO RCI BRASIL S.A VISTOS. 1.) 

Preenchidos os requisitos legais e estando as custas iniciais devidamente 

recolhidas, RECEBO a inicial. 2.) A parte requerente pleiteia, em sede 

liminar, que a parte requerida se abstenha de incluir seu nome nos 

cadastros de inadimplentes. Com efeito, em exame de cognição sumária, 

verifica-se que os documentos que acompanham a inicial não conferem 

probabilidade do direito ao autor. Isto porque, a priori, os juros e encargos 

financeiros incidentes à hipótese respeitaram os limites pactuados entre 

as partes quando da celebração do negócio jurídico, em respeito ao pacta 

sunt servanda, de modo que eventual demonstração de abusividade e/ou 

onerosidade excessiva demanda dilação probatória. Deste modo, na forma 

do artigo 300 do NCPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada na inicial. 

3.) DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto 

ao CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para 

citação. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, na 

pessoa de seu advogado constituído, consignando-se a necessidade de 

se fazer acompanhar por seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 4.) Ato 

contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à 

audiência, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC. 5.) CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005366-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MURARO (EMBARGANTE)

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS 

MICROBIOLOGICOS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005366-07.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, JULIANO 

MURARO EMBARGADO: SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA VISTOS. 1. Sem 

maiores delongas, verifico que o presente feito comporta imediata 

extinção, sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento das custas 

iniciais. Compulsando os autos, verifica-se que, após o indeferimento dos 

benefícios da gratuidade judiciária, a parte autora/embargante foi 

regularmente intimada e advertida a recolher as custas iniciais e a taxa 

judiciária, mas quedou-se inerte. 2. Com efeito, dispõe o artigo 290 do atual 

Código de Processo Civil que “será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Desta maneira, é 

medida de rigor o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do 

feito, sem exame do mérito. 3. Ante o exposto, levando-se em conta que a 

parte autora/embargante não efetuou o recolhimento das custas iniciais e 

respectiva taxa judiciária, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, 
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JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos 

artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil vigente, 

determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, 

porém, a anotação junto à Central de Distribuição. 4. Sem condenação em 

honorários advocatícios, visto que a parte requerida/embargada não foi 

citada para os atos e termos da presente ação. 5. Transitada em julgado a 

presente sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na 

forma da CNGC-TJMT. 6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003877-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

VILSON ROQUE MUTINELLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003877-32.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VILSON ROQUE MUTINELLI RÉU: ONERIO ALVES TOLENTINO VISTOS. 1. 

Sem maiores delongas, verifico que o presente feito comporta imediata 

extinção, sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento das custas 

iniciais. Compulsando os autos, verifica-se que, após o indeferimento dos 

benefícios da gratuidade judiciária, a parte autora/exequente foi 

regularmente intimada e advertida a recolher as custas iniciais e a taxa 

judiciária, mas quedou-se inerte. 2. Com efeito, dispõe o artigo 290 do atual 

Código de Processo Civil que “será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Desta maneira, é 

medida de rigor o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do 

feito, sem exame do mérito. 3. Ante o exposto, levando-se em conta que a 

parte autora/exequente não efetuou o recolhimento das custas iniciais e 

respectiva taxa judiciária, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos 

artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil vigente, 

determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, 

porém, a anotação junto à Central de Distribuição. 4. Sem condenação em 

honorários advocatícios, visto que a parte requerida/embargada não foi 

citada para os atos e termos da presente ação. 5. Transitada em julgado a 

presente sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na 

forma da CNGC-TJMT. 6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004598-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIAS DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA DA SILVA RINO OAB - 027.048.218-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO CARLOS MARONEZZI (EXECUTADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

EDSON MARCOS MELOZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004598-81.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 

ME REPRESENTANTE: ROSA DA SILVA RINO EXECUTADO: ANGELO 

CARLOS MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI VISTOS. 1. Entre um ato 

e outro, e após regular trâmite processual, as partes apresentaram 

petição conjunta de acordo, formalizado na esfera extrajudicial, pugnando 

por sua homologação judicial na forma do art. 487 do NCPC. 2. Pois bem. A 

causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem 

transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente 

pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não 

havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Assim, a 

homologação da avença é medida que se impõe. 3. Ante ao exposto, na 

forma requerida pelas partes, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que 

surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram os 

demandantes, e, em consequência julgo o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. artigo 924, incisos II e III, do mesmo diploma legal. 4. Custas e 

honorários na forma do art. 90, § 2º, do NCPC, observando-se quanto ao 

remanescente o disposto no art. 90, § 3º, do NCPC. 5. Comunique-se o 

Juízo Deprecado quanto ao acordo, solicitando a devolução da missiva 

independentemente de cumprimento. 6. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 7. Oportunamente, ao arquivo. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000696-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONTATO AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

EVANDRO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR JOSE NICOLODI (EXECUTADO)

DELANE MAYOLO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000696-86.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CONTATO AGRICOLA LTDA EXECUTADO: ODIR JOSE 

NICOLODI VISTOS. 1. Entre um ato e outro, e após regular trâmite 

processual, as partes apresentaram petição conjunta de acordo, 

formalizado na esfera extrajudicial, pugnando por sua homologação 

judicial na forma do art. 487 do NCPC. 2. Pois bem. A causa versa sobre 

direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, 

verifica-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de 

vícios no consentimento. Assim, a homologação da avença é medida que 

se impõe. 3. Ante ao exposto, na forma requerida pelas partes, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram os demandantes, e, em consequência 

julgo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 4. Custas e honorários na 

forma do art. 90, § 2º, do NCPC, observando-se quanto ao remanescente 

o disposto no art. 90, § 3º, do NCPC. 5. Lavre-se termo de penhora dos 

bens imóveis indicados no acordo. 6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. 7. Oportunamente, ao arquivo. Sorriso/MT, 24 de setembro de 

2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição 

Legal

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129584 Nr: 5112-22.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA TORREZAN SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

1. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação 

retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129597 Nr: 5125-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMARLEI BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

1. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação 

retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 130910 Nr: 5829-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIRIAN QUEIROZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

1. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação 

retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

MARLY NAIR NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001498-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARLY NAIR NOGUEIRA 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Especifiquem as 

partes as provas que pretende produzir em audiência, no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Caso exista 

a necessidade de produção de prova testemunhal, esclareço que as 

partes deverão apresentar rol de testemunhas no mesmo prazo 

supracitado. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO LEITAO RAMOS (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO Nº 8010612-93.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 15480311, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 21 de setembro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULLY CAMPOS FONSECA (REQUERENTE)

MAYKON ANTONIO DE REZENDE (ADVOGADO(A))

DAVID MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001639-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DAVID MOREIRA DOS 

SANTOS, JULLY CAMPOS FONSECA REQUERIDO: COMPANHIA THERMAS 

DO RIO QUENTE Vistos etc. Trata-se de reclamação em que se busca a 

rescisão contratual unilateral, por parte dos autores, ao argumento de que 

estes, consumidores, estariam passando por dificuldades financeiras e 

sem condição de adimplir ao contrato, pleiteando, ainda, a restituição dos 

valores pagos, junto ao contrato sob o n. 275-10. É o sucinto relatório, até 

porque dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.º 9099/95. Decido. 

Preliminarmente, rejeito o pedido contraposto formulado na peça defensiva 

(item "b" de Num. 14649099 - Pág. 21), eis que é vedado o 

estabelecimento de sentença ilíquida no rito dos Juizados Especiais, nos 

termos do artigo 38, § único, da lei 9099/95. No mérito, deve ser destacado 

que, sobretudo sob a égide da legislação consumerista (art. 51, inc. II, da 

lei 8.078/90), é plenamente possível a rescisão unilateral do contrato com 

a devolução das quantias pagas, resguardada, contudo, a cláusula penal 

objetivamente pactuada, como forma de minorar eventuais prejuízos da 

reclamada. In casu, a rescisão unilateral é, inclusive, permitida 

contratualmente (cláusula 10.1), desde que incida, além das hipóteses não 

delimitadas pela requerida (concernente à cláusula 10.1.1 - Num. 

14649136 - Pág. 11, eis que, neste ponto, formulou pedido contraposto 

genérico, inadmitido), multa de 20% - cláusula 1.1 - Num. 14649136 - Pág. 

12. Sendo assim, do valor reconhecidamente pago pelos requerentes ao 

requerido (R$ 1.919,30 - Num. 14649099 - Pág. 1), deve-se descontar 

20%, como multa contratual estabelecida e não impugnada pela parte ex 

adversa. Por fim, quanto ao s danos morais requeridos na inicial, tratou-se 

de desacordo comercial, com divergência de interpretação de cláusulas 

contratuais/disposições legais, não incidindo, na hipótese, qualquer 

situação de dano moral indenizável. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, para RECONHECER A RESCISÃO UNILATERAL 

DO CONTRATO, por INICIATIVA DOS AUTORES; bem como para 

CONDENAR A RECLAMADA A PAGAR, AOS RECLAMANTES, A TÍTULO 

DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, O MONTANTE DE R$ R$ 

1.919,30 - Num. 14649099 - Pág. 1), DESCONTANDO-SE, porém, O 

PERCENTUAL DE 20%, como MULTA CONTRATUAL, devidamente 

atualizado pelo INPC, desde o ajuizamento da ação; restando 

IMPROCEDENTE a indenização por DANOS MORAIS. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, não havendo 

novos requerimentos, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JAIR MOTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 
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55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte Reclamante 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar aos autos, endereço 

atualizado da parte reclamada, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003104-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

LEONICE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente, para que, no 

prazo de 05 (dias) cinco, manifeste-se acerca do valor depositado nos 

autos (ID. 15232281/15232801), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005252-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA TRINDADE (REQUERENTE)

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005252-34.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 13 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 08:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA DUARTE DE SOUSA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002229-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA 

LUISA DUARTE DE SOUSA REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA. Trata-se de ação proposta por MARIA 

LUISA DUARTE DE SOUSA em face de SCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada 

no valor R$ R$ 50,00 (cinquenta reais). Diz que não reconhece a dívida. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, a reclamante é cliente desde 

21/12/2012 por compras no estabelecimento comercial Max Modas, que 

seriam pagas por meio de crediário disponibilizado pela Scard. Diante da 

inadimplência houve a anotação dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Desse modo, 

provada a existência de relação negocial e a prestação de serviços 

contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar 

em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. Logo, não há que se 

falar em ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte 

reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há como se 

concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz 

leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA AZEVEDO SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002228-95.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARINALVA AZEVEDO SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Trata-se de ação proposta por MARINALVA AZEVEDO SANTOS em face 

de BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

no valor de R$ 39,85 (trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), 

gerado pelo contrato Nº FI05588744101, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que o 

reclamante possui várias outras restrições, motivando aplicação de 

Súmula. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois 

não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil). Quanto a preliminar de prescrição, 

entendo que não deve prosperar, pois o início da contagem do prazo é a 

partir do conhecimento e não da anotação. Quanto as demais preliminares, 

não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial 

de análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo 

Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao 

pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 
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juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Não obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o 

reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor 

inscrições negativas anteriores, consoante documentação que 

acompanha a inicial (ID 12984108). A ocorrência impede a caracterização 

do dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em 

hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim 

aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005461-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

SIONARA LAVISCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1005461-03.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 10:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005461-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

SIONARA LAVISCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1005461-03.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 10:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003919-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC OLIVERIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

SILAS DO NASCIMENTO FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA SIRLEI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

LIDIANE LOCATELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1003919-81.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 14965683, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de 

Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010009-59.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY PEREIRA DE MEIRELES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010009-59.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 
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nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 7286473, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010250-28.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE GONCALVES MONTANA AGOSTINI (EXEQUENTE)

CHESTER RICARDO AGOSTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010250-28.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8121111, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010500-03.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOLMIR STEFFENON (REQUERIDO)

 

Processo: 8010500-03.2011.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8226440, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000182-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LUIZ PERIUS (EXECUTADO)

 

Processo: 1000182-07.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8017107, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDORI ZANATTA (REQUERENTE)

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001608-83.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte Requerida, para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias, considerando a decisão proferida no ID. 15292430 e os 

documentos aportados aos autos no ID. 15369564. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005258-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA CONCEICAO TESKE LAZAROTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010771-75.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MARTINS GOMES OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010771-75.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MARTINS GOMES OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000148-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM DE OLIVEIRA SOUSA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000148-95.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8851135, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000666-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 248 de 854



CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SORRIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME 

(SORRIVIDROS) (EXECUTADO)

 

Processo: 1000666-85.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8212423, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011119-25.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000821-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PADILHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ROSANE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA BOA - COMERCIAL AGRICOLA EIRELI (EXECUTADO)

 

Processo: 1000821-88.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8146830, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000707-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (EXECUTADO)

ETIENIO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000707-52.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 7366230, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011343-26.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA OLIVEIRA DO CARMO (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE CASSIA CARDIM (EXECUTADO)

 

Processo: 8011343-26.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8701965, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011035-24.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMAR JOSE GEHLEN (EXECUTADO)

 

Processo: 8011035-24.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8157512, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010770-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI LEAO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010770-51.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8161277, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010768-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES (ADVOGADO(A))

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID HENRIQUE RODRIGUES NEVES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010768-81.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8187287, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010772-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES (ADVOGADO(A))

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010772-21.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8147599, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010705-27.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE JANETE KAZMIERCZAK RAMBO (REQUERENTE)

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DE ARRUDA (REQUERIDO)

ROBSON ARRUDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 8010705-27.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista a 

diligência de Id. 8801251, sop pena de arquivamento. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 177706 Nr: 7644-95.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKI JHONATAN DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 Vistos etc.

Considerando as informações trazidas pela Defesa nas fls. 134/135 e 

documentos de fls. 136/140 inclusive cópia do acórdão de fls. 141/145v, 

no qual reconheceu o recurso defensivo e deu provimento para 

desclassificar o tráfico para uso de entorpecentes, com a respectiva 

remessa ao Juizado Especial da Comarca de Nova Ubiratã nos autos 

código 65116, DETERMINO O DESENTRANHAMENTO dos documentos de 

fls. 86/118, bem como que seja retificado o cálculo de pena de fl. 124, 

excluindo-se a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Dessa forma, afim de se averiguar a data prevista para progressão de 

regime, com a exclusão da pena contida na Guia de Execução Penal de 

fls. 86/86v, acosto aos autos cálculo de pena devidamente atualizado.

Considerando o cálculo de pena em anexo, verifica-se que resta suprida a 

data prevista para progressão [05/07/2018], assim, tendo em vista que o 

reeducando possui comportamento “BOM”, conforme atestado em anexo, 

determino a progressão ao regime semiaberto, em favor do reeducando 

MAIKI JHONATAN DA SILVA SANTOS.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Designo audiência admonitória para o dia 26 de setembro de 2018, às 

13h15min.

Intime-se o reeducando acerca da audiência admonitória designada, no ato 

de sua soltura.

 Consigno que o período compreendido entre a data da soltura até a 

realização da audiência admonitória, não será computado como 

cumprimento da pena.

 Cientifiquem-se o MPE e a DPE.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 148927 Nr: 3577-24.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO FELIPE LEITE DA SILVA, VALDINEI 

RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SUAS 

CONTRARRAZÕES RECURSAIS NOS PRESENTES AUTOS EM FACE DE 

SEUS CLIENTES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 102463 Nr: 5389-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILOMAR MARTINS DE OLIVEIRA, VAGNER 

LEAL DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Intimem-se os acusados, na pessoa de seu I. Advogado/Defensor e 

cientifique-se o MPE acerca do retorno dos autos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão de fl. 519, determino a intimação 

das partes para apresentação de rol de testemunhas a serem ouvidas em 

plenário, conforme o art. 422 do CPP.

Às providências, Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 159346 Nr: 8780-64.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO APARECIDO GOMES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 Processo: 8780-64.2016.811.0040 (Código 159346)

VISTOS/KP

Considerando certidão de fl. 79, abra-se vistas dos autos ao parquet para 

que informe o endereço atualizado da testemunha VITORIA CAROLINE 

ALVES CARDOSO.

Após volte concluso para designação de audiência.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146711 Nr: 2348-29.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANZIR FABRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITTZER NETO - OAB:15819-MT

 Processo: 2348-29.2016.811.0040 (Código 146711) VISTOS/KP. Destarte, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/03/2019 às 

15:30 horas. Quanto ao réu DEVANZIR FRABRÍCIO intime-se no endereço 

informado a fl. 97. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do 

CPC, a defesa deverá informar por completo o endereço da testemunha 

arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação 

por carta com aviso de recebimento, sob pena de preclusão. Por oportuno, 

calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a intimação 

será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1º 

deste artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte 

ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, 

hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando 

do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou 

nomeado); ou; V - quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, 

do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público 

pertencente a quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, 
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que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao 

referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado para 

intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe 

data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 

do CPP, cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 20 

de setembro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 153209 Nr: 5491-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANI MARTINS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON SCHMITT COELHO - 

OAB:54340/RS

 Certifico e dou fé que deixo de expedir mandado de intimação à 

testemunha do réu CESAR MURIANA, por ausência do atual endereço nos 

autos.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114113 Nr: 5632-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE ANDRADE GRABOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, PAULA CRISTINA BALESTRIN - OAB:22869/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 24/10/2018, com início às 13h30min, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 118841 Nr: 9207-32.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 9207-32.2014.811.0040 Código 118841

VISTOS/MV

Considerando a inércia do advogado do réu, determino a intimação 

pessoal do acusado para que, no prazo de 10 dias, constitua outro 

advogado de sua confiança, para que se habilite nos autos e, no prazo 

legal, apresente o recurso cabível e, caso não o fazendo, o que deverá 

ser certificado também, fica advertido o réu que será nomeado advogado 

dativo para tanto, pago pelo Estado.

Certificada a não apresentação de memoriais finais pelo acusado, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

 Considerando a desídia do advogado constituído pelo acusado, vez que o 

feito encontra-se paralisado desde o dia 07/03/2015 aguardando 

apresentação do recurso, malgrado este tenha sido regularmente intimado 

ut fls. 99, bem como considerando ser dever do advogado patrocinar com 

afinco e lealdade os interesses do cliente contratante, entendo que sua 

conduta pode constituir infração disciplinar, esta prevista no artigo 34, 

inciso XI, da Lei n° 8.906/94, que assim dispõe, in verbis:

“Art. 34. Constitui infração disciplinar:

(...)

XI - abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias 

da comunicação da renúncia;”

 Deste modo, determino que se encaminhe cópia das decisões e 

documentos necessários para o TED da OAB/MT, para apreciação e 

julgamento da conduta funcional do seu inscrito em referência.

De igual quadra, diz o artigo 265 do CPP, in verbis:

“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo 

imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) 

a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.”

Assim, sobre o abandono em referência, fixo prazo de 05 (cinco) dias 

para o advogado manifestar e, alfim, à conclusão para decidir sobre a 

fixação de multa.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 21 de setembro de 2018.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154043 Nr: 5883-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MILTON DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 Processo: 5883-63.2016.811.0040 Código 154043

VISTOS/MV

Considerando o requerimento da defesa para a redesignação de 

audiência, justificada pela ausência do advogado do réu da Comarca, e 

considerando que a ausência de defensor em audiência acarretará 

prejuízo a defesa do mesmo, redesigno a oralidade em comento para o dia 

20/02/2019 às 16:30 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 21 de setembro de 2018.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 153751 Nr: 5736-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR VIEIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Processo: 5736-37.2016.811.0040 Código 153751

VISTOS/MV

Chamo o feito a ordem para revogar o despacho de fl. 169, vez que 

conforme já determinado em audiência a intimação das testemunhas de 

defesa será realizada pela parte acusada (fl. 152).

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 21 de setembro de 2018.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 150993 Nr: 4621-78.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:6518 e 7.603/MT

 Certifico e dou fé que deixo de expedir mandado de intimação às 

testemunhas Franciney Magalhães de Arruda e Willian Pompeo da Silva, 

por ausência dos respectivos atuais endereços nos autos (fls. 94 e 101).

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133938 Nr: 7384-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Processo: 7384-86.2015.811.0040 Código 133938

VISTOS/MV

Considerando a certidão de fl. 48, haja vista a inércia do atual patrono 

constituído pelo denunciado, DETERMINO a intimação do réu para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, constitua novo patrono para que apresente 

defesa prévia.

Sem prejuízo ao acima exposto, uma vez a parte devidamente intimada e 

restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s) quanto à determinação acima, 

desde já, NOMEIO o ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual 

será intimado pessoalmente.

Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 21 de setembro de 2018.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154044 Nr: 5884-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Processo: 5884-48.2016.811.0040 (Código 154044)

VISTO/KP.

Considerando termo de fls. 54, encerro a instrução e, conforme § 3º do 

art. 403 do CPP, abra vistas às partes para alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo ao acima exposto determino que as partes sejam submetidas 

à audiência de mediação/conciliação, para tanto, DESIGNO o dia 

10/10/2018 às 09:20hs, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, devendo as partes serem intimadas pelo menos 05 (cinco) 

dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos.

 Intimem-se.

Cumpra, providenciando o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 21 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92407 Nr: 5541-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDIEL DE JESUS TAVARES, DILMAR 

LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 09/10/2018, com início às 15h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 125/129: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 184659 Nr: 629-41.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, VANILDE ROSA - OAB:18693

 Processo: 629-41.2018.811.0040 Código 184659VISTOS/MVTrata-se de 

ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 18/10/2018 às 13:30 horas.Publique tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 

do mesmo CPP.As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para 

comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena 

de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa 

da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi 

exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência 

do respectivo mandado judicial de intimação.Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e comunique o referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para 

as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6531 Nr: 244-54.1995.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR CAMPAROTO, VALMOR FELIX DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 
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- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 387,93 

(trezentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos). Este valor 

deverá ser pago em 50% para a parte autora, que equivale R$ 193,85 

(cento e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos) e 50% para a 

parte requerida, que equivale R$ 193,85 (cento e noventa e três reais e 

oitenta e cinco centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 148,96 

(cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), este valor 

deverá ser pago em 50% para a parte autora, que equivale R$ 74,48 

(setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e 50% para a parte 

requerida, que equivale R$ 74,48 (setenta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 240693 Nr: 8737-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRO LEITE RIBAS DE NEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 84 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 159864 Nr: 9196-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, ILDO 

CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 135 destinada ao 

executado ILDO CRESTANI, foi devolvida pelo Correio por três vezes com 

a informação de “Ausente” (fls. 139, 144 e 148), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 174740 Nr: 16655-11.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLPHO DELCARO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ DAHER 

CORNETTA - OAB:OAB/SP 45.105

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 259/260 

(último parágrafo), impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, pugnar o que de direito, oportunidade em que deverão 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o decote dos valores 

levantados em seu favor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 277115 Nr: 6671-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MATIAS SUBRINHO, LUCINEIDE 

MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 142770 Nr: 2223-55.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários da parte autora para expedição do alvará de levantamento dos 

valores depositados em juízo. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 

cinco dias, informar nos autos os dados bancários para levantamento de 

valores, quais sejam: Banco, nº da agência, nº da conta e CPF/CNPJ do 

beneficiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220422 Nr: 10380-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILDO MASCARENHAS CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BORGES DE 

OLIVEIRA MORETI - OAB:16476 MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT

 Vistos.

O conteúdo do ato judicial ora lançado na execução poderá refletir na 

extinção anômala daquela contenda, com nítido prejuízo ao julgamento dos 
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vertentes embargos à execução. De tal sorte, AGUARDE-SE o 

cumprimento do aludido ato judicial.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 143499 Nr: 3027-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMO ROBERTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPER CONSTRUÇÕES LTDA, VERONIL 

BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13326/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-A/MT, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

772-verso, diante da resposta do INDEA à fl. 783, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar bens passíveis de 

penhora ou manifestar sobre os semoventes indicados na resposta do 

ofício, sem prejuízo de manifestar sobre os documentos que dizem 

respeito à pesquisa Renajud.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288657 Nr: 16034-72.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico eventual existência de litispendência 

(Cód. 287628), deste modo, levando em consideração o disposto no art. 

10 do CPC, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256591 Nr: 21934-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SILVA SANTOS E SILVA, SONIA APARECIDA 

SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JEFFERSON TIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, Jose leonardo do Nascimento Oliveira - 

OAB:24949/OOAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido Jefferson 

Tiago da Silva proposta por Angela Silva Santos e Silva.

Analisando o presente feito, verifico que foram aportados a 

representação processual e documentos pessoais da viúva meeira e do 

herdeiro (fls. 08 e 14/16), atestado de óbito e documentos pessoais do de 

cujus (fls. 10 e 12/13), bem como documentos referentes aos bens objeto 

da partilha (fls. 17/64).

Foram acostadas ainda matrículas dos bens imóveis devidamente 

atualizadas (fls. 75/78), além da certidão de inexistência de testamento (fl. 

79).

O Ministério Público manifestou à fl. 80, requerendo o prosseguimento do 

feito, com a intimação da inventariante para juntar aos autos a guia de 

informação e apuração do ITCMD, com o respectivo comprovante de 

quitação, bem como as certidões negativas de débitos das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Petitório da inventariante às fls. 81/81-v, pugnando seja oficiado o Banco 

Bradesco e Randon Consórcios, a fim de que informe a quantia existente 

depositada em nome do de cujus.

Posto isso:

INTIME-SE a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, os seguintes documentos:

 a) As últimas declarações com o plano de partilha, atribuindo o respectivo 

quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as dívidas do 

espólio, atribuindo os valores atualizados;

b) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

c) As certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal);

No mais, OFICIE-SE ao Bradesco Consórcios e a Randon Consórcios para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a existência de valores 

depositados em nome do de cujus.

Decorrido o prazo, com a juntada dos documentos, abro vista ao Ministério 

Público.

Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276995 Nr: 6560-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QMMGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Valdemiro Lopes da 

Silva em face de Quitéria Maria Medeiros Gomes da Silva.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes 

às fls. 25-verso.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerida permanecerá utilizando o nome de casada, qual seja, Quitéria 

Maria Medeiros Gomes da Silva.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287552 Nr: 15256-05.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMdO, SDCMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente à fl. 04/12 e 

ainda tendo em vista o parecer ministerial de fl. 87, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes.
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Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Nelson Muniz de Oliveira e Suzi do Carmo Morais de Figueiredo.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289380 Nr: 16513-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDGRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora, por intermédio de sua procuradora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas 

e taxas processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil.Com a emenda e recolhimento das 

taxas e custas processuais, venham-me os autos conclusos.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263766 Nr: 27486-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE ARAUJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLEITON DE ARAUJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER MARIANO GONÇALVES - 

OAB:22186/MT, RODRIGO NUNES - OAB:OAB/SP 144.766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Maria Lúcia de Araújo em 

razão do falecimento de Cleiton de Araújo Souza.

Analisando o presente feito, verifico que a genitora do de cujus, ora 

requerente, não possui legitimidade para a propositura da presente 

demanda, uma vez que não se enquadra na ordem de legitimidade 

concorrente, disposta no art. 616 do CPC.

Nesse sentido, são os seguintes julgados selecionados por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”.

 Desse modo, a extinção do feito por falta de interesse de agir é medida 

que se impõe.

 Dispositivo

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO o 

presente feito por falta de interesse processual, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente.

Publique-se. Cumpra-se.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

No mais, insta consignar que nos autos sob Cód. 263698, restou 

designada audiência para entrega dos bens pertencentes ao acervo 

patrimonial do de cujus.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266532 Nr: 29508-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉLCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-b, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT, 

VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006 - b

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo, para a parte requerida manifestar da certidão de fl.109, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.110. Assim sendo, INTIMO a parte 

autora, para manifestar acerca do exame de DNA, juntado aos autos, e 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272867 Nr: 3328-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVGDM, ELIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Eloisa Victoria Gonçalves de Morais, representada 

por sua genitora Eliane Maria Gonçalves dos Santos, em face do Município 

de Tangará da Serra/MT e do Estado de Mato Grosso, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Na sentença de fls. 117/126 restou julgado procedente o pedido formulado 

pela parte autora na exordial, sendo os requeridos condenados a 

fornecerem a menor o alimento especial “Neocate”, bem como demais 

medicamentos, tratamentos, exames e procedimentos que se fizerem 

necessários ao restabelecimento da saúde da menor.

A parte autora acostou petitório às fls. 127/128, pugnando pelo 

cumprimento provisório de sentença.

Na decisão de fl. 129 restou determinada a intimação da parte autora, a fim 

de que proponha por via adequada a ação de cumprimento provisório de 

sentença, juntamente com os documentos necessários.

Novo petitório da parte autora aportado às fls. 130/134, pleiteando 

novamente pelo cumprimento de sentença na presente demanda.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o presente feito não transitou em julgado, 

motivo pelo qual não há que se falar em cumprimento de sentença 

definitivo, e, sim, cumprimento provisório de sentença.

Todavia, como já mencionado na decisão de fl. 129, o cumprimento 

provisório de sentença deve ser pleiteado em ação autônoma e não nos 

autos em apreço.

Posto isso, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, propor a 

competente ação de cumprimento provisório sentença de forma autônoma, 

juntamente com os documentos necessários.

No mais, PROCEDA-SE a Sra. Gestora Judiciária com o desentranhamento 

da peça processual de fls. 127/128 e 130/134, entregando-as a parte 

autora, por intermédio de sua procuradora.

Às providências necessárias. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274565 Nr: 4624-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI FERREIRA LIMA, ELENA VICENTE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CICERO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o petitório de fl. 92, para tanto, EXPEÇA-SE alvará de autorização 

para a transferência dos veículos pertencentes ao acervo patrimonial, 

conforme requerido.

Após, arquivem-se os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251145 Nr: 17620-81.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Posto isso:I - PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária como o necessário para 

a inclusão das herdeiras Eva Ribeiro, Thiane Ribeiro, Sônia Ribeiro e 

Silvana Ribeiro no polo passivo da demanda.II - CITEM-SE Eva Ribeiro e 

Thiane Ribeiro, via carta precatória, no endereço indicado às fls. 55/56, 

devendo, na mesma oportunidade, o Oficial de Justiça diligenciar junto as 

mesmas o endereço das outras herdeiras Sônia Ribeiro e Silvana 

Ribeiro.Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263698 Nr: 27435-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGPDS, NGPDS, VPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Posto isso:I - DEFIRO o alvará judicial autorizando a inventariante a 

proceder com o levantamento de valores nas contas bancárias em nome 

do de cujus, com o objetivo e efetuar o pagamento das despesas básicas 

em favor dos herdeiros, sendo que tudo deverá ser devidamente 

comprovado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.II - Sem prejuízo da 

determinação supra, INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 60 

(sessenta) dias, cumprir integralmente a decisão de fls. 55/56, bem como 

manifestar acerca do petitório de fls. 201/203.III – Outrossim, DESIGNO 

audiência para o dia 03/10/2018, às 16h30min, a fim de que a Sra. Maria 

Lucia Araujo Souza proceda com a entrega de todos os bens 

pertencentes ao acervo patrimonial do de cujus.Intimem-se.Notifique-se o 

Ministério Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280329 Nr: 9268-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGNALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE APARECIDA LEITE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo, 

pugnando assim pela sua homologação, e, consequente extinção do feito 

com resolução de mérito.

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 57/59, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil c/c artigo 924, inciso II.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280985 Nr: 9771-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDM, MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja 

nomeado como curador provisório o Sr. Samuel de Melo, lavrando-se o 

termo de compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, a realizar os 

atos necessários para gerir e administrar os bens da interditanda Maria 

Raimunda Gonçaves, para fins de recebimento dos proventos a que fizer 

jus, ficando a curadora nomeada fiel depositária dos valores recebidos e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC.II – Lavre-se o 

Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica terminantemente 

vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

qualquer outra natureza, pertencente à interditanda, salvo com 

autorização judicial.III – DESIGNO o dia 13/02/2019, às 14h00min., data em 

que será realizada a audiência de entrevista da interditanda, devendo a 

mesma ser citada na pessoa de sua Curadora Provisória, cientificando-a 

de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts.751 e 752).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251953 Nr: 18348-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Intime-se o procuradora do requerido, para querendo, manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, desde já determino o retorno dos 

autos ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286209 Nr: 14049-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: AJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Stallbaum de Moura - 

OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência requerida nos autos, para tanto:I 

– REGULAMENTO o direito de visitas do requerente, Sr. Ailton José 

Mendonça com os filhos Pablo Wener Alves Mendonça e KaykeWender 

Alves Mendonça no período de férias escolares, iniciando no final do 

período letivo de 2018 com o término no início do ano letivo de 2019, 

ficando a genitora com a responsabilidade de requerer junto a vara da 

infância e juventude autorização de viagem para o filhos, bem como 

acompanhar os filhos até o aeroporto de Várzea Grande para o 

embarque, ou autorizar responsável de sua confiança para o 

encaminhamento das crianças.II - INTIME-SE a parte requerida para 

manifestar interesse na composição amigável, nos termos do art. 334, § 

4º, inc. I do CPC.III – Havendo interesse da parte requerida DESIGNE-SE 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.IV. Cite-se a 

parte requerida no endereço indicado à fl. 50 (CPC, art. 247, I), com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287321 Nr: 15041-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALADIR APARECIDA MICHELAN GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Alvará Judicial com Pedido de Tutela de Urgência proposto por 

Aladir Aparecida Michelan Garcia, devidamente qualificada nos autos.

Analisando o presente feito verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Na esteira deste entendimento, vale colacionar a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO JUDICIAL -OBTENÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL - VALOR DA CAUSA - CONTEÚDO ECONÔMICO DA 

DEMANDA - POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 

VALOR DA QUOTA PARTE DO IMÓVEL - DECISÃO MANTIDA. 1. Nos 

termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, o valor da 

causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor em 

decorrência da venda da quota parte do imóvel. (TJ-MG - AI: 

10000170144992001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 

06/08/0017, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

10/08/2017)

Desta forma o valor da causa deve corresponder ao valor perseguido nos 

autos.

 Posto isso, atribuo à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais), nos termos do art. 292, § 3º do CPC, por consequência, 

INTIME-SE o procurador da parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob pena 

de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Com o recolhimento das custas processuais, venham-me os autos 

conclusos para análise do pedido de tutela de urgência.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207866 Nr: 285-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 75, a representante da exequente 

informa que o executado quitou integralmente o débito alimentar e, por 

consequência, requer a extinção do presente cumprimento de sentença.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante a satisfação do débito em execução (fl. 76).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceituam:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, anotando-se ser este beneficiário da Justiça 

Gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 203554 Nr: 17593-69.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSF, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 173, a representante da 

exequente informa que o executado quitou integralmente o débito alimentar 

e, por consequência, requer a extinção do presente cumprimento de 

sentença.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante a satisfação do débito em execução (fl. 175).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceituam:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, anotando-se ser esta beneficiária da Justiça 

Gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64754 Nr: 6261-86.2007.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE TONIN, CRISTIANE TONIN MAGNANI, TIAGO 

TONIN, LUCAS TONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ALBERTO TONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 141, para tanto, SUSPENDO o feito pelo prazo 

de 02 (dois) anos, e por consequência, encaminhem-se os autos ao 

arquivo provisório.
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Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se o inventariante 

pessoalmente, bem como seu procurador, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, apresentando os documentos conforme 

determinado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, inciso III).

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 49020 Nr: 4326-79.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHODS, AVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vejo que o requerimento formulado pela exequente merece deferimento no 

caso concreto, pois o devedor não fez nenhum aceno em direção ao 

pagamento.

Desse modo, deferido o pedido formulado, no que tange a busca no 

sistema RENAJUD, conforme se verifica no detalhamento de ordem judicial, 

esta restou infrutífera.

 Posto isso:

I – Proceda-se com a juntada aos autos das informações de detalhamento 

da ordem judicial de bloqueio de valores.

II - Intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome do executado, sob pena de extinção 

do feito.

III – Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148923 Nr: 8863-74.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAGDSV, CNGV, IGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certfico ainda, que decorreu o 

prazo, para a parte requerente manifestar do petitório de fl.109, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.116. Assim sendo, encaminho os 

autos ao escaninho, para que seja intimado o advogado da parte 

requerente, bem como, seja intimada pessoalmente a parte requerente, 

para manifestar quanto ao petitório de fl.109, e para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278603 Nr: 7915-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR BRUM DE MATTOS 

- OAB:16.156-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para a parte requerida apresentar a contestação, apesar de estar 

devidamente citado para o ato, fl. 40-vº. Certifico também, que a parte 

autora, foi devidamente intimada para comparecer na audiência designada, 

fls.35/36, na pessoa de seu advogado, e não compareceu. Assim sendo, 

encaminho os autos, para que seja intimado a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, bem como seja intimado pessoalmente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219503 Nr: 9533-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARK, RDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MACHADO NUNES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 25330

 Vistos.

Analisando o petitório de fls. 115/117, verifico que não merece 

acolhimento, ante a presença do procurador da parte autora em audiência, 

quando proferida a sentença, bem como decorrido os prazos legais para 

qualquer alteração na decisão.

Posto isso, indefiro o petitório de fls. 115/117.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226297 Nr: 15305-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADOM, MGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O presente feito restou sentenciado às fls. 30/31, contudo, observo que 

na fundamentação da referida sentença, constou equivocadamente que 

se trata de pedido de alteração do regime de comunhão universal de bens 

e não do regime de separação total de bens, conforme exordial.

Com efeito, nos termos do inciso I, do art. 494, do CPC, pode o juiz, depois 

de publicada a sentença, corrigir de ofício, inexatidões materiais.

Posto isso, para sanar o erro material na fundamentação da sentença, 

onde se lê:

 - Cuida-se Ação de Alteração de Regime de Bens Instituído em 

Casamento proposta por Roberty Augusto de Oliveira Miranda e Maiara 

Graziele Guzatti, visando à alteração do regime de comunicação universal 

de bens para o regime de comunhão parcial de bens.

Leia-se: “Cuida-se Ação de Alteração de Regime de Bens Instituído em 

Casamento proposta por Roberty Augusto de Oliveira Miranda e Maiara 

Graziele Guzatti, visando à alteração do regime de separação total de 

bens para o regime de comunhão parcial de bens”.

- Conforme se depreende dos autos, os requerentes casaram-se 

recentemente sob o regime de comunhão universal de bens, pretendendo 

alterar o regime de bens para o de comunhão parcial de bens, em razão 

de que o regime adotado tem trazido perturbação ao casal, posto que a 

escolha se deu de forme equivocada por estes.

Leia-se: “Conforme se depreende dos autos, os requerentes casaram-se 

recentemente sob o regime de separação total de bens, pretendendo 

alterar o regime de bens para o de comunhão parcial de bens, em razão 

de que o regime adotado tem trazido perturbação ao casal, posto que a 

escolha se deu de forme equivocada por estes”.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

Proceda-se com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7239 Nr: 1983-57.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIO THOMAZINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

563,23 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos). Este 

valor R$ 563,23 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte e três 

centavos), é para recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 74,48 (setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173374 Nr: 15043-38.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA RAMOS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 18.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 151, haja vista a 

apresentação de proposta de honorários pelo perito em fl. 154, intimo as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169154 Nr: 10007-15.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE INCACIO BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 18.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 121, haja vista a 

apresentação de proposta de honorários pelo perito em fl. 124, intimo as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210562 Nr: 2549-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISNEIA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, haja vista a expedição de certidão para fins de habilitação 

de crédito, intimo a requerente para retirá-la, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209702 Nr: 1899-26.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PEREIRA DA SILVA, RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORSA REFRIGERANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:OAB/BA 8.406

 Autos n°: 209702.

Vistos,

Sempre se cobra celeridade e eficiência do Poder Judiciário. O que muitos 

esquecem é que o processo não tem apenas o juiz como sujeito 

processual, de modo que o princípio da duração razoável do processo 

deve ser observado por todos, notadamente agora que o novo CPC 

expressamente trouxe o princípio da colaboração.

Faço esta consideração porque, conforme será adiante demonstrado, os 

embargos de declaração de fls. 164/165 só se prestam para retardar a 

marcha do processo, tanto que ao final, fundamentadamente, irei aplicar à 

parte ré a sanção cabível.

Pois bem. Os embargos de declaração de fls. 164/165 se fundam em dois 

pontos:

a) suposto julgamento ultra petita;

b) suposta existência de omissão.

Quanto ao primeiro ponto, está muito claro às fls. 16, tanto no primeiro 

quanto no sétimo parágrafos, que o valor pugnado a título de dano moral 

era de no mínimo R$ 10.000,00.

Isso mesmo! A parte autora não formulou pedido de indenização de R$ 

10.000,00, como quer fazer crer a parte requerida para sustentar os 

embargos manejados. Houve pedido genérico quanto ao valor pugnado, 

sendo que o mínimo requerido foi de R$ 10.000,00. Basta ler a inicial para 

se chegar a esta conclusão por meio de interpretação gramatical.

Registro que a ação foi proposta quando ainda estava em vigor o CPC de 

1973 (foi proposta no período de vacatio legis do novo CPC), sendo que a 

obrigação de formular pedido certo e determinado, notadamente nas 

ações em que se postulava reparação por dano moral, não existia 

segundo a jurisprudência pátria.

Logo, inexiste o alegado julgamento ultra petita quanto à condenação em 

dano moral.

Quanto à suposta omissão, segundo ponto no qual se fundam os 

embargos, destaco o seguinte trecho da sentença atacada:

"Insta esclarecer que os argumentos apresentados pela Requerida em 

sede de contestação quanto a culpa exclusiva da vitima e de terceiro não 

prosperam, tendo em vista o fato da vitima não possuir Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH) trata-se de uma infração administrativa, que não 

afasta o dever de indenização pela Requerida, eis que responsável pela 

ocorrência do acidente, por conduzir o veiculo de forma negligente, sem 

as devidas cautelas."

Conforme se verifica, este Juízo enfrentou a referida alegação, devendo a 

parte sucumbente manejar o recurso adequado caso não concorde com 

eventual acerto da decisão.

 Por fim, cumpre-me pontuar que, concessa data venta, resta evidente que 

os embargos são manifestamente protelatórios, já que o primeiro ponto 

(suposto julgamento ultra pente) é manifestamente contrário a simples 

interpretação gramatical da inicial, estando nítido no segundo ponto 

(suposta omissão) o intento da parte ré de se valer dos embargos como 

meio recursal, o que sabidamente não é admissível, devendo ser então 

penalizada na forma do § 2° do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
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Estritamente quanto ao valor da multa, como à ação foi atribuído valor 

módico, entendo que devo fixar a sanção em 2% do valor atualizado da 

causa, máximo possível, podendo esta multa ser elevada para até 10% 

pelo TJMT em caso de reiteração.

Destaco ser do meu convencimento que se trata de valor irrisório perto do 

prejuízo causado pela parte ré, já que gastei quase 02 horas para analisar 

a ação e proferir esta decisão, tempo no qual outros feitos poderiam ter 

sido impulsionados para que fosse concretizado o principio da duração 

razoável do processo.

Aliás, foi justamente por este motivo que fiz a consideração introdutória 

acima lançada.

Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração de fls. 1641165 e 

aplico à parte ré multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Intimem-se para fins recursais.

Tangará da Serra-MT, 20 e setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104296 Nr: 3066-59.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VELASCO, MARILEIA SILVESTRE 

VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Certifico que, intimo a parte requerida para apresentar memoriais finais, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168293 Nr: 8767-88.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA-ME, 

ITALO EDUARDO VIEIRA, LUCIENE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 107 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico ainda que, em cumprimento à decisão de fl. 105, intimo o 

exequente para, no prazo de 5 dias, retirar uma via do edital, que se 

encontra na contracapa dos autos, a fim de publicá-lo em jornal local de 

ampla circulação, conforme prevê o parágrado único do art. 257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171965 Nr: 13551-11.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDONIA CONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 14.663, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74.802-RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Vistos.

Analisando o presente feito vejo que este restou extinto por ausência de 

interesse de agir, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça (fls. 361/362).

Posto isso, indefiro o petitório de fls. 363.

Cumpra-se a decisão de fls. 362verso.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253587 Nr: 19639-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl.79, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168293 Nr: 8767-88.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA-ME, 

ITALO EDUARDO VIEIRA, LUCIENE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA-ME, 

CNPJ: 10294548000145, atualmente em local incerto e não sabido ITALO 

EDUARDO VIEIRA, Cpf: 03798988102, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido LUCIENE VIEIRA, Cpf: 98395084153, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 541,21 - Valor Total: R$ 33.323,37 - Valor 

Atualizado: R$ 29.801,96 - Valor Honorários: R$ 2.980,20

Despacho/Decisão: Autos nº: 168293.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que as tentativas de citação da parte executada restaram todas 

infrutíferas (fls. 39 e 52), mesmo após busca de seu endereço junto aos 

sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.Desse modo, entendo que já 

restaram esgotadas as tentativas de citação pessoal do Requerido, razão 

pela qual determino sua citação por edital, pelo prazo de 30 dias, 

advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, 

sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para tanto.Tendo em 

vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 

art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a publicação do edital 

de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 

parágrafo único do mesmo dispositivo legal.Às providências.Tangará da 

Serra-MT, 11 de setembro de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Regiane Gomes de 

Souza, digitei.

Resumo da Inicial: Banco Bradesco S/A interpôs perante este Juízo Ação 

de Execução por Título Executivo Extrajudicial em face de Italo Eduardo 

Vieira & Cia Ltda-ME (JM Construções), Italo Eduardo Vieira e Luciene 

Vieira, alegando que é credor dos executados da importância de 

R$11.941,71, representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - 

Capital de Giro, sendo que as parecelas seriam debitadas em conta 

corrente da primeira executda, porém não foi possível realizar o débito das 

parcelas a partir da vencida em data de 25.05.2011 face à inexistência de 
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saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito. O 

exequente usou todos os meios suasórios para o recebimento de seu 

crédito, porém, tornaram-se infrutífera todas as tentativas, não restando 

alternativa, senão, o ajuizamento da presente execução. Requer a citação 

dos executados para que no prazo d e03 (três) dias, paguem a 

importância de R$15.601,41, valor corrigido pelo INPC, mais juros de 12% 

ao ano e multa contratual de 2% até o dia 28.02.2014 que deverá ser 

acrescido de juros moratórios de 12% ao ano, correção monetária pelo 

INPC a partir da data do cálculo, até a data do efetivo pagamento, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por 

V.Exa., na forma do artigo 652-A do CPC, sob pena de ser-lhes penhorado 

e avaliados tantos de seus bens, quanto forem necessários para 

satisfazer o crédito do exequente. Requer, conste no mandado de citação 

que os executados poderão valer-se da faculdade contida nos artigos 

652-A, §Ú e 745-A do CPC. Para efeitos de citação, requer os benefícios 

do artigo 172, § 2º do CPC. Dá-se o valor da Causa R$15.601,41

Tangará da Serra, 21 de setembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276426 Nr: 6049-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIARA LAZZAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 52, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284878 Nr: 12977-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, JOSE SILVERIO SANTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA RESENDE, RAFAEL 

HENRIQUE PEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO BANA - 

OAB:43045/PR, JOÃO EDUARDO LOUREIRO - OAB:OAB-23863, 

LEONARDO CESAR BANA - OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL 

BISCAIA - OAB:OAB-24029, Valnei Clemente Bana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 514,36 (quinhentos e catorze reais 

e trinta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça EDSON OSMAR ALVIANO COSTA, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266014 Nr: 29182-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO MARCIO ANTONIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VALENÇA 

GOULART - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, 

intimo as partes para se manifestarem, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246239 Nr: 13795-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO SOARES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo novamente a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 440,88 (quatrocentos 

e quarenta reais e oitenta e oito centavos), referente à complementação 

de diligência solicitada pela oficial de justiça ALLANA KAREN KAWANO, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286450 Nr: 14240-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEVERTON RAMOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.033,52 (dois mil, trinta e três reais 

e cinquenta e dois centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça JOSÉ DA CRUZ COSTA, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285101 Nr: 13171-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME, 

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo novamente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 1.065,46 (um mil 

sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça MAURÍCIO 

GRECO SORROCHE, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278740 Nr: 8036-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON XAVIER ROMANNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINTON XAVIER ROMANNE, Cpf: 

03392063142, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Aportou nesta Promotoria de Justiça em 11/07/2017, 

Relatório Técnico nº 8729228/DUDTANGARA/SURAT/2017 encaminhado 

pela Secretaria Estaudal de Meio Ambiente -SEMA, relatando em suma, 

que em atendimento à denúncia protocolada no referido órgão sob nº 

246535/2017, deslocaram-se até o lote nº 7325, na Agrovila 03, do Projeto 

Assentamento Antônio Conselheiro, onde constataram o funcionamento de 

02 fornos de carvão, sem autorização/licença ambiental do órgão 

competente ou documentação de origem e, ainda a manutenção em 

estoque de 03 metros cúbicos de carvão, sem autorização da autoridade 

ambiental competente e, ainda, um tanque de água, cujo abastecimento 

provém de captação superficial com roda d'água, sem a necessária 

outorga de uso de água ou cadastro de uso insignificante.Diante disto, foi 

requisitada ao requerido por meio dos ofícios nº 1159/1ªPJCIV/2017 (fl. 67) 

e nº 1437/1ªPJCIV/2017 (fl. 107), a apresentação de documentos 

concernentes à priopriedade supramencionada, bem como a regularização 

das aividades operadas na propriedade sem licença ambiental. Em 

resposta, o requerido aduziu ter realizado a demolição de 02 fornos de 

carvão, bem como alegou que a roda d'água foi desativada (fl. 109), 

contudo, não apresentou qualquer documento comprovando os fatos 

alegados e a regularização das licenças necessárias. Assim, foi expedido 

ofício à Unidade Desconcentrada de Tangará da Serra - SEMA, para que 

esta informasse a extensão da área degradada pela atividade ilegal, bem 

como procedesse a interdição do local, oportunidade em que o referido 

órgão ambiental encaminhou o Relatório de Inspeção nº 

1274/DUDTANGARA/SUADD/2017, afirmando que os fornos de carvão 

foram destruídos (Auto de infração 108017 - fl. 010 e Auto de Inspeção - 

fl. 118), bem como que a captação superficial do córregi fora desativada e 

a roda d'água removida do local (Auto de Inspeção 21294 - 013 e 

Notificação 8277 - fl. 014). No mais, diante da realização de atividades 

lesivas ao Meio Ambiente, visando o pagamento de indenização, a título de 

dano moral e material, esta Promotoria de Justiça encaminhou através dos 

Ofícios nº 0196/1ªPJCIV/2018 (fl. 131) e nº 0304/1ªPJCIV/2018 (fl. 138) 

minuta de Termo de Ajustamento de Conduta ao requerido, o qual 

permaneceu inerte. Assim, uma vez que o requerido não se manifestou 

acerca do Termo de Ajustamento de Conduta proposto, não resta 

alternativa a este Parquet, a não ser o ajuizamento da presente ação civil 

pública, com a finalidade de reparação do dano ambiental. Na defesa de 

uma ordem jurídica justa, com estribo na fundamentação fática e jurídica 

deduzida nesta peça inaugural, o MP/MT, requer a prestação de uma tutela 

jurisdicional efetivae, para tanto apresenta os seguintes requerimentos e 

pedidos: a) Seja a presente ACP recebida, autuada e processada de 

acordo com o rito comum, com a observância das regras vertidas no 

microssistema de proteção coletiva (artigos 21 da LACP e 90 do CDC); b) 

Após, seja ordenada a citação da parte requerida para que, querendo, 

apresente resposta no prazo legal, devendo ser dispensada a audiência 

de conciliação, eis que se trata de direito indisponível, forte no artigo 334, 

§ 4º, inciso II do CPC; c) Ao final, a procedência da ação de modo a 

condenar o requerido: c.1) Pela compensação dos danos ambientais 

materiais, observados os requisitos tratados na legislação própria, no 

importe de R$ 3.,324,24 (três mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e 

quatro centavos). c.2) Ao pagamento de indenização pela lesão ao bem 

difuso violado, observados os termos da Lei nº 7.347/85 e demais 

disposirtivos legais aplicáveis, na quantia de R$ 1.900,00 (um mil e 

novecentos reais). d) A intimação pessoal deste órgão ministerial dos atos 

e termos processuais, na forma da lei, mediante entrega dos autos com 

vista na sede do MP (art. 41, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 - Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público); d) Seja deferida a dispensa do pagamento 

de custas e outros encargos nos termos do art. 18 da Lei Federal nº 

7.347/85 (LACP). Protesta provar o alegado nesta pelos meios de prova 

em direito permitidos, notadamente prova pericial, juntada de novos 

documentos, inquirição de testemunhas cujo rol, se necessário, será 

oferecido oportunamente.

Despacho/Decisão: Autos nº: 278740.Vistos,Diante da certidão negativa 

da Oficiala de Justiça às fls. 169, bem como pelas tentativas do Ministério 

Público em buscar o endereço atualizado do requerido terem restadas 

frustradas (fls. 170/172), entendo que já restaram esgotadas as tentativas 

de citação pessoal da parte requerida, razão pela qual determino sua 

citação por edital, pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, 

ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a 

Defensoria Pública para tanto.Tendo em vista que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do Código de 

Processo Civil, determino a publicação do edital de citação em jornal local 

de ampla circulação, com fundamento no parágrafo único do mesmo 

dispositivo legal.Às providências.Tangará da Serra-MT, 05 de setembro de 

2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151321 Nr: 11451-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ANICETO STIEVANO ANTIQUERA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE TONIN MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA DE MATOS LIMA - 

OAB:OAB/SP 384.701, DANIEL DE AGUIAR ANICETO - OAB:OAB/SP 

232.070, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907, LETÍCIA 

MEIRA NUNES - OAB:OAB/SP 406.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:157.060

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

e comprovante de pagamento de fls. 313/314, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56263 Nr: 5813-50.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER SEEDS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. T. LONDERO SCHRODER, WANDERLEY 

WALMOR SCHRODER, JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Certifico que o advogado MILTON DABUL POMPEU DE BARROS (OAB/MT 

3551) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254539 Nr: 20324-67.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRADE & MONTICELI ANDRADE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre o 

comprovante de fl. 140, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197892 Nr: 13066-74.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAMIS GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 Certifico que o advogado VALMIR DA SILVA OLIVEIRA levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186849 Nr: 4158-28.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 186849.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 12/13) e 

foi recebida às fls. 27/28, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 30/45).

 A parte autora deixou de impugnar a contestação (certidão de fls. 54).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 65/67, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 70 e o INSS se manteve inerte (fls. 73).

 O laudo pericial foi homologado e declaro encerrada a instrução 

processual (fls. 74).

 Às fls. 76 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 As partes deixaram de apresentar razões finais, conforme certidão de 

fls. 78.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme os documentos de fls. 12/13 e fls. 46/49.

 Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo).

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, 

reputo que a mesma se encontra devidamente demonstrada, visto que o 

laudo pericial (fls. 65/67) é claro ao demonstrar que a parte autora é 

portadora de enfermidade que a incapacita de forma total e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, na forma do artigo 42 da Lei 

n. 8.213/91, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua família 

com suas próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 
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que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente 

(25/05/2015 – fls. 48), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178323 Nr: 20446-85.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO BERCO DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 178323.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 42) e foi 

recebida às fls. 47/48, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 50/80).

 A parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

impugnação à contestação (fls. 84).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 100/102, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 104/105 e o INSS se manteve inerte (fls. 108).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 De início, considerando que não houve insurgência das partes acerca do 

laudo pericial, homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas pelo 

CNIS de fls. 66/78, nos moldes do artigo 25, inciso I da Lei n. 8.213/91.

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 100/102) é claro ao 

demonstrar que a parte autora é portadora de enfermidade que a 

incapacita de forma parcial e permanente para o exercício de qualquer 

atividade laboral, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua 

família com suas próprias forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade e escolaridade.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

fixando a data de início do benefício a data do requerimento administrativo 
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(10/10/2013 – fls. 42), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171978 Nr: 13574-54.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Quiteria Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 171978.

 Vistos,

Com fulcro nos poderes instrutórios que me são conferidos, entendo que 

devo converter o julgamento em diligência para o fim de solicitar maiores 

esclarecimentos à parte autora.

Anoto que, o perito ao responder o quesito 8, informou que a autora está 

incapacitada para o exercício da profissão desde 2014.

Nessa esteira, considerando que o CNIS apresentado pela parte requerida 

não é possível verificar se houve concessão de auxílio doença, 

constando que o último recolhimento como facultativo foi em 30/06/2013 

(fls. 39) e a parte autora tendo informado na inicial que em 06/05/2014 foi 

requerida a prorrogação do benefício, entendo necessário solicitar 

maiores esclarecimentos para fins de comprovação da qualidade de 

segurado, uma vez que o segurado facultativo mantém a qualidade de 

segurado até 06 meses após a cessação das contribuições, consoante 

dispõe o art. 15, inciso VI da Lei nº 8.213/91, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições:

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

facultativo.”

 Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para que a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentos que 

comprovem a cessação do benefício anterior ao requerimento 

administrativo em 06/05/2014, sendo que na sequência a parte requerida 

deverá se manifestar, voltando o feito concluso.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176387 Nr: 18465-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIOMAR GOMES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 176387.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 88) e foi 

recebida às fls. 89/90, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 91/111).

 A contestação foi impugnada (fls. 119/124).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 140/143, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 146/147 e o INSS se manteve inerte (fls. 150).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 152/154 e o INSS se 

manteve inerte.

 Às fls. 157/160 a parte autora informou que foi realizada nova perícia 

administrativa, a qual foi constatada a ausência de incapacidade para o 

trabalho e cessou o benefício.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurada e a carência se encontram demonstradas pelos 

documentos de fls. 109/111, atinente a beneficio (auxilio doença) 

anteriormente deferidos, pelo CNIS de fls. 110

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 140/143) é claro ao 

demonstrar que a parte autora é portadora de enfermidade que a 
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incapacita de forma parcial e permanente para o exercício de qualquer 

atividade laboral, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua 

família com suas próprias forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade, baixa escolaridade e hipossuficiência 

econômica.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Diante do petitório de fls. 157 informando que foi cessado o benefício, em 

razão da realização de nova perícia administrativa e considerando que foi 

firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja implantado imediatamente, até 

mesmo pelo seu caráter alimentar. Em outras palavras, se possui caráter 

alimentar, uma vez provado que merece o benefício, a urgência é ínsita ao 

caso. Tanto é que, conforme julgado abaixo, é possível o deferimento de 

ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente 

(11/09/2014 – fls. 110), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, ficando 

confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser descontados os 

valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171378 Nr: 12873-93.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES LEÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 171378.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 30) e foi 

recebida às fls. 32/34, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 36/54).

 A contestação foi impugnada (fls. 55/56).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 81/82, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 85 e o INSS se manteve inerte (fls. 87).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 92 e o INSS se 

manteve inerte (fls. 93).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 
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corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas pelo 

CNIS de fls. 51-vº.

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 81/82) é claro ao demonstrar 

que a parte autora é portadora de enfermidade que a incapacita de forma 

parcial e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, o que 

a impede de garantir o seu sustento e o de sua família com suas próprias 

forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade, baixa escolaridade e hipossuficiência 

econômica.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

fixando a data de início do benefício a data do requerimento administrativo 

(06/01/2014 – fls. 30), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171441 Nr: 12952-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA ANTUNES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 171441.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 41) e foi 

recebida às fls. 46/47, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 48/66).

 A contestação foi impugnada (fls. 70/72).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 133/135, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 138 e o INSS se manteve inerte (fls. 140).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 143 e o INSS se 

manteve inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.
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 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurada e a carência se encontram demonstradas pelos 

documentos de fls. 62/65, atinente a beneficio (auxilio doença) 

anteriormente deferidos, pelo CNIS de fls. 63

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 133/135) é claro ao 

demonstrar que a parte autora é portadora de enfermidade que a 

incapacita de forma total e permanente para o exercício de qualquer 

atividade laboral, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua 

família com suas próprias forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade, baixa escolaridade e hipossuficiência 

econômica.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente 

(20/12/2013 – fls. 63), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, ficando 

confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser descontados os 

valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174568 Nr: 16468-03.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174568.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 96/97) e 

foi recebida às fls. 98/99, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 100/115).

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 123/130.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 152/154, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 157/160 e o INSS se manteve inerte (fls. 162).

 O laudo pericial foi homologado e declaro encerrada a instrução 

processual.

 Às fls. 166 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 167/171 e o INSS se 
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manteve inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme os documentos de fls. 118/120, nos moldes do artigo 25, inciso I, 

da Lei n. 8.213/91.

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, 

reputo que a mesma se encontra devidamente demonstrada, visto que o 

laudo pericial (fls. 152/154) é claro ao demonstrar que a parte autora é 

portadora de enfermidade que a incapacita de forma total e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, na forma do artigo 42 da Lei 

n. 8.213/91, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua família 

com suas próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a data do requerimento administrativo (16/09/2013 – fl. 96), 

nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173687 Nr: 15452-14.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 173687.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 33/34) e 

foi recebida às fls. 41/42, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 43/62).

 A contestação foi impugnada (fls. 65/67).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 84/86, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 88 e o INSS permaneceu inerte (fls. 91).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 92).

 A parte autora apresentou alegações finais às fls.93/94 e o INSS se 

manteve inerte (fls. 98).

 Às fls. 97 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.
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 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme os documentos de fls. 31/32, nos moldes do artigo 25, inciso I, 

da Lei n. 8.213/91.

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do 

requerimento administrativo (19/02/2014 - fls. 34), ficando confirmada a 

tutela antecipada concedida, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152285 Nr: 916-32.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CESARIANA MOREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 152285.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para a concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 55/73) e 

foi recebida às fls. 74/75, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 78/97).

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 114/130.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 156/157, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 160/161 e o INSS se manteve inerte (fls. 164).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 165).

 Às fls. 168 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 169/170 e o INSS se 

manteve inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez com pedido de 

antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, em razão de já ter sido concedido auxílio-doença 

administrativamente (fls. 63/72).

 Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo).

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, 

reputo que a mesma se encontra devidamente demonstrada, visto que o 

laudo pericial é claro ao demonstrar que a parte autora é portadora de 

enfermidade que a incapacita de forma total e permanente para o exercício 

de qualquer atividade laboral, na forma do artigo 42 da Lei n. 8.213/91, o 

que a impede de garantir o seu sustento e o de sua família com suas 

próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 
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incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente 

(21/05//2013 – fls. 108), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, ficando 

confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser descontados os 

valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152853 Nr: 1516-53.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI GENRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 152853.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 
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art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190777 Nr: 7295-18.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU CEZARIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 190777.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 22) e foi 

recebida às fls. 27/28, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 31/35).

 A parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

impugnação à contestação (fls. 43).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 75/76, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 78 e o INSS permanecido inerte (fls. 80).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 De início, considerando que não houve insurgência das partes acerca do 

laudo pericial, homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas pelo 

CNIS de fls. 20, nos moldes do artigo 15, inciso I e artigo 25, inciso I, 

ambos da Lei n. 8.213/91.

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 75/76) é claro ao demonstrar 

que a parte autora é portadora de enfermidade que a incapacita de forma 

total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, o que a 

impede de garantir o seu sustento e o de sua família com suas próprias 

forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade e escolaridade.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 
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PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

fixando a data de início do benefício a data do requerimento administrativo 

(06/01/2015 – fls. 22), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170489 Nr: 11734-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELINO MARTINS DAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 170489.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para a concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 44) e foi 

recebida às fls. 96/97, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a falta de 

interesse de agir. (fls. 108/109).

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 119/123.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 218/223, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 226/227 e o INSS se manteve inerte (fls. 228).

 O laudo pericial foi homologado (fls. 230) e declarado encerrada a 

instrução processual (fls. 234).

 Às fls. 233 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls.236 e o INSS se 

manteve inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez com pedido de 

antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, em razão de já ter sido concedido auxílio-doença 

administrativamente (fls. 44).

 Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo).

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, 

reputo que a mesma se encontra devidamente demonstrada, visto que o 

laudo pericial é claro ao demonstrar que a parte autora é portadora de 

enfermidade que a incapacita de forma total e permanente para o exercício 

de qualquer atividade laboral, na forma do artigo 42 da Lei n. 8.213/91, o 

que a impede de garantir o seu sustento e o de sua família com suas 

próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 
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incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente 

(30/05//2014 – fls. 44), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, ficando 

confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser descontados os 

valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175777 Nr: 17745-54.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMEI LUIZ MISTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 175777.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 30) e foi 

recebida às fls. 34/35, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 36/53).

 Às fls. 57/58 veio aos autos a decisão proveu o recurso de agravo de 

instrumento para deferir a antecipação de tutela.

 A contestação foi impugnada (fls. 59/60).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 92/94, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 96 e o INSS às fls. 98/99.

 Às fls. 100 o laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a 

instrução processual

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 102 e o INSS se 

manteve inerte (fls. 103).

 Às fls. 105 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas pelo 

CNIS de fls. 49/50, nos moldes do artigo 15, inciso I e artigo 25, inciso I, 

ambos da Lei n. 8.213/91.

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 92/94) é claro ao demonstrar 

que a parte autora é portadora de enfermidade que a incapacita de forma 

total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, o que a 

impede de garantir o seu sustento e o de sua família com suas próprias 

forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade e escolaridade.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 
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(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

fixando a data de início do benefício a data do requerimento administrativo 

(11/03/2014 – fls. 29), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180652 Nr: 22593-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 137, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176108 Nr: 18153-45.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR FONSECA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 176108.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 34/36) e 

foi recebida às fls. 75/76, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 77/80).

 A contestação foi impugnada (fls. 96/97).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 111/113, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 116/117 e o INSS às fls. 119.

 O laudo pericial foi homologado (fls. 12).

 Às fls. 125 foi e declarada encerrada a instrução processual

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 127 e o INSS se 

manteve inerte (fls. 128).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, por se tratar de pedido de restabelecimento de auxílio doença 

concedido anteriormente (fls. 33).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 
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CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício (07/05/2014 - fls. 91), 

), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163619 Nr: 830-27.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DOS REIS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 163619.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 42/44) e 

foi recebida às fls. 49/51, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 52/75).

 A contestação foi impugnada (fls. 77/81).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 102/104, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 109 e o INSS se manteve inerte (fls. 112).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 113).

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 114 e o INSS se 

manteve inerte (fls. 118).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurada e a carência se encontram demonstradas pelo 

CNIS de fls. 27/32.

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 102/104) é claro ao 

demonstrar que a parte autora é portadora de enfermidade que a 

incapacita de forma total e permanente para o exercício de qualquer 

atividade laboral, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua 

família com suas próprias forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade, baixa escolaridade e hipossuficiência 

econômica.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:
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“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

fixando a data de início do benefício a data do requerimento administrativo 

(22/08/2012 – fls. 44), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168042 Nr: 8429-17.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 168042.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 17/20) e 

foi recebida às fls. 38/39, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 40/51).

 A parte autora deixou de impugnar a contestação (certidão de fls. 64).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 77/79, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 81 e o INSS se manteve inerte (fls. 84).

 O laudo pericial foi homologado e declaro encerrada a instrução 

processual.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 86/87 e o INSS se 

manteve inerte.

 Às fls. 90 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme os documentos de fls. 17/20, nos moldes do artigo 25, inciso I, 

da Lei n. 8.213/91.

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo).

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, 

reputo que a mesma se encontra devidamente demonstrada, visto que o 

laudo pericial (fls. 77/79) é claro ao demonstrar que a parte autora é 

portadora de enfermidade que a incapacita de forma total e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, na forma do artigo 42 da Lei 

n. 8.213/91, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua família 

com suas próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:
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“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente 

(27/05/2014 – fls. 56, nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173081 Nr: 14692-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA MARIA JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 173081.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 25/27) e 

foi recebida às fls. 28/29, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 30/48).

 A contestação foi impugnada (fls. 51/53).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 67/69, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 72/73 e o INSS se manteve inerte (fls. 75).

 O laudo pericial foi homologado (fls. 76).

 Às fls. 81 foi declarada encerrada a instrução processual.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 83 e o INSS se 

manteve inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurada e a carência se encontram demonstradas pelo 

CNIS de fls. 48.

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 67/69) é claro ao demonstrar 

que a parte autora é portadora de enfermidade que a incapacita de forma 

parcial e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, o que 

a impede de garantir o seu sustento e o de sua família com suas próprias 

forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade, baixa escolaridade e hipossuficiência 

econômica.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 
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seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

fixando a data de início do benefício a data do requerimento administrativo 

(07/08/2013 – fls. 27), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172373 Nr: 14018-87.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE DO CARMO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 172373.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 37) e foi 

recebida às fls. 41/42, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 43/62).

 A contestação foi impugnada (fls. 65/67).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 81/83, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 85/86 e o INSS às fls. 89/91.

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 92).

 Às fls. 94/97 a parte autora informou que foi realizada nova perícia 

administrativa, a qual foi constatada a existência da incapacidade para o 

trabalho somente até o dia 17/07/2018.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, por se tratar de pedido de restabelecimento de auxílio doença 

concedido anteriormente (fls. 62).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 279 de 854



incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja restabelecido imediatamente, até 

mesmo pelo seu caráter alimentar. Em outras palavras, se possui caráter 

alimentar, uma vez provado que merece o benefício, a urgência é ínsita ao 

caso. Tanto é que, conforme julgado abaixo, é possível o deferimento de 

ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício (30/06/2014 - fls. 62).

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova o restabelecimento do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código 

de Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163942 Nr: 1434-85.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ALVES DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 163942.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 16) e foi 

recebida às fls. 32/33, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 33/41).

 A parte autora deixou de impugnar a contestação (certidão de fls. 44).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 59/60, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 64/65 e o INSS se manteve inerte (fls. 67).

 O laudo pericial foi homologado às fls. 68.

 Às fls. 71 foi determinada a complementação do laudo pericial, o que foi 

realizado às fls. 75/77, tendo as partes se manifestado às fls. 81/82, fls. 

84 e fls. 88/89.

 Declarada encerrada a instrução processual, a parte autora apresentou 

alegações finais às fls. 92/95 e o INSS se manteve inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme os documentos de fls. 85 e fls. 16/17, nos moldes do artigo 25, 

inciso I, da Lei n. 8.213/91.

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 59/60 e complementação de 

fls. 75/76) é claro ao demonstrar que a parte autora é portadora de 

enfermidade que a incapacita de forma total e permanente para o exercício 

de qualquer atividade laboral, na forma do artigo 42 da Lei n. 8.213/91, o 

que a impede de garantir o seu sustento e o de sua família com suas 

próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 
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ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente 

(03/02/2012 – fls. 85), deduzindo-se o período em que a parte autora 

exerceu atividade laborativa (Cnis de fls. 85), nos termos do art. 43, da Lei 

n. 8213/91.

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181797 Nr: 23890-29.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE FÁTIMA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 181797.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 23/25) e 

foi recebida às fls. 43/44, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 46/70).

 Devidamente intimada para apresentar impugnação à contestação, a parte 

autora permaneceu inerte (fls. 64).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 76/78, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 81/82 e o INSS permaneceu inerte (fls. 84).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 85).

 Às fls. 87 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 88/91 e o INSS se 

manteve inerte (fls. 92).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, por se tratar de pedido de restabelecimento de auxílio doença 

concedido anteriormente (fls. 25).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 
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incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício (25/09/2014 - fls. 59).

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174735 Nr: 16647-34.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM HENRIQUE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174735.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 21) e foi 

recebida às fls. 31/32, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 33/54).

 A contestação foi impugnada (fls. 57).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 69/71, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 73 e o INSS permaneceu inerte (fls. 76).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 77).

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 78/79 e o INSS se 

manteve inerte (fls. 83).

 Às fls. 82 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme os documentos de fls. 51/54, nos moldes do artigo 25, inciso I, 

da Lei n. 8.213/91.

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 
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que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do 

requerimento administrativo (11/07/2014 - fls. 21), ficando confirmada a 

tutela antecipada concedida, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188570 Nr: 5488-60.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJAIR VICENTE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 188570.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença c.c. 

pedido de aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 29) e foi 

recebida às fls. 39/40, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 42/52).

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 63/71.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 91/92, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 95/96 e o INSS se manteve inerte (fls. 98).

 O laudo pericial foi homologado e declaro encerrada a instrução 

processual (fls. 99).

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 101/103 e o INSS se 

manteve inerte.

 Às fls. 105 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme os documentos de fls. 33/34, nos moldes do artigo 25, inciso I, 

da Lei n. 8.213/91.

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, 

reputo que a mesma se encontra devidamente demonstrada, visto que o 

laudo pericial (fls. 91/92) é claro ao demonstrar que a parte autora é 

portadora de enfermidade que a incapacita de forma total e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, na forma do artigo 42 da Lei 

n. 8.213/91, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua família 

com suas próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 
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incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a data do requerimento administrativo (09/02/2015 – fl. 29), 

nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173134 Nr: 14768-89.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 173134.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 18) e foi 

recebida às fls. 30/31, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 32/42).

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 58/60.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 78/80, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 83/86 e o INSS se manteve inerte (fls. 89).

 O laudo pericial foi homologado e declaro encerrada a instrução 

processual (fls. 90).

 Às fls. 93 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 94 e o INSS se 

manteve inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme os documentos de fls. 54/55.

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, 

reputo que a mesma se encontra devidamente demonstrada, visto que o 

laudo pericial (fls. 78/80) é claro ao demonstrar que a parte autora é 

portadora de enfermidade que a incapacita de forma total e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, na forma do artigo 42 da Lei 

n. 8.213/91, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua família 

com suas próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 
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do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a data do requerimento administrativo (31/03/2014 – fls. 18), 

nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91.

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180074 Nr: 22007-47.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 180074.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 25) e foi 

recebida às fls. 35/36, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 38/63).

 A contestação foi impugnada (fls. 69/71).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 124/125, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 128 e o INSS às fls. 130/132.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

De início, acerca da impugnação do laudo pericial, a alegação de que o 

perito é tendencioso parte de premissa absolutamente genérica, não tendo 

apontado qualquer inconsistência no trabalho pericial, sendo certo que 

também não se deu a tempestiva alegação de suspeição. Por conseguinte, 

homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, uma vez que o benefício de auxílio doença foi concedido 

anteriormente na seara administrativa (fls. 63).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 124/125) é claro ao 

demonstrar que a parte autora é portadora de enfermidade que a 

incapacita de forma total e permanente para o exercício de qualquer 

atividade laboral, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua 

família com suas próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 
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2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

fixando a data de início do benefício a data do requerimento administrativo 

(13/06/2014 – fls. 25), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174445 Nr: 16316-52.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174445.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para restabelecimento de auxílio doença, 

tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos previstos 

pela legislação para que lhe fosse concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 36) e foi 

recebida às fls. 37/38, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 39/61).

 A contestação foi impugnada (fls.65/66).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 105/107, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 110/112 e o INSS às fls. 114/116.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

De início, acerca da impugnação do laudo pericial, a alegação de que o 

perito é tendencioso parte de premissa absolutamente genérica, não tendo 

apontado qualquer inconsistência no trabalho pericial, sendo certo que 

também não se deu a tempestiva alegação de suspeição. Por conseguinte, 

homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, por se tratar de pedido de restabelecimento de auxílio doença 

concedido anteriormente (fls. 61).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 
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medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício (25/03/2014 - fls. 58), 

ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180673 Nr: 22615-45.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI LINARDI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 180673.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 32) e foi 

recebida às fls. 33/34, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 36/55).

 A contestação foi impugnada (fls. 57/59).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 106/108, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 111 e o INSS às fls. 113/115.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

De início, acerca da impugnação do laudo pericial, a alegação de que o 

perito é tendencioso parte de premissa absolutamente genérica, não tendo 

apontado qualquer inconsistência no trabalho pericial, sendo certo que 

também não se deu a tempestiva alegação de suspeição. Por conseguinte, 

homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, uma vez que o benefício de auxílio doença foi concedido 

anteriormente na seara administrativa (fls. 53).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 106/108) é claro ao 

demonstrar que a parte autora é portadora de enfermidade que a 

incapacita de forma total e permanente para o exercício de qualquer 

atividade laboral, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua 

família com suas próprias forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade e escolaridade.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 
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2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, a 

partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício 

(24/11/2014 - fls. 53), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165596 Nr: 4365-61.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - 

OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 165596.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 69) e foi 

recebida às fls. 84/85, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 89/110).

 A contestação foi impugnada (fls. 117/130).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 143/145, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 150 e o INSS se manteve inerte (fls. 153).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 154).

 Às fls. 157 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 As partes deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar 

alegações finais (fls. 158).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, uma vez que o benefício de auxílio doença foi concedido 

anteriormente na seara administrativa (fls. 107/110).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 143/145) é claro ao 

demonstrar que a parte autora é portadora de enfermidade que a 

incapacita de forma parcial e permanente para o exercício de qualquer 

atividade laboral, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua 

família com suas próprias forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade, baixa escolaridade e hipossuficiência 

econômica.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 
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(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

fixando a data de início do benefício a data do requerimento administrativo 

(10/10/2013 – fls. 69).

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201797 Nr: 16178-51.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 201797.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 22) e foi 

recebida às fls. 30/31, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação 

(fls. 34), sendo decretada sua revelia às fls. 39.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 59/60, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 62/63 e o INSS se manteve inerte (fls. 67).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 68).

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 70/72 e o INSS se 

manteve inerte.

 Às fls. 74 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso em apreço, o laudo pericial de fls.59/60 atesta a inexistência de 

incapacidade laborativa, pressuposto necessário para a concessão do 

benefício, nos termos do artigo 42 e artigo 59, ambos da Lei n. 8.213/1991.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 
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causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167187 Nr: 7183-83.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente 

(29/11/2013 – fls. 17), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91. Sobre as 

prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, 

correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada parcela, 

utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da 

Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida 

em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 

9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte 

requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que 

fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o 

trânsito em julgado e comprovada a implementação do benefício e não 

havendo requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.Tangará da 

Serra-MT, 19 de setembro de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de 

Direitocooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178468 Nr: 20591-44.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 178468.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença, tendo 

a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos previstos pela 

legislação para que lhe fosse concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 46) e foi 

recebida às fls. 47/48, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 50/66).

 A contestação foi impugnada (fls. 70/74).

 O laudo pericial foi acostado às fls.92/94, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 97/98 e o INSS permaneceu inerte (fls. 99)

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 De início, considerando que não houve insurgência das partes acerca do 

laudo pericial, homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas pelo 

CNIS de fls. 23/24, nos moldes do artigo 15, inciso I e artigo 25, inciso I, 

ambos da Lei n. 8.213/91.

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, fixando a data de 

início do benefício a data do requerimento administrativo (30/04/2013 – fls. 

46), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 
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Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171267 Nr: 12727-52.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VILMA SILVERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 171267.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 46) e foi 

recebida às fls. 47/48, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 49/68).

 A contestação foi impugnada (fls. 71/73).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 121/123, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 126/127 e o INSS às fls. 129/131.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

De início, acerca da impugnação do laudo pericial, a alegação de que o 

perito é tendencioso parte de premissa absolutamente genérica, não tendo 

apontado qualquer inconsistência no trabalho pericial, sendo certo que 

também não se deu a tempestiva alegação de suspeição. Por conseguinte, 

homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, uma vez que o benefício de auxílio doença foi concedido 

anteriormente na seara administrativa (fls. 68).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 121/123) é claro ao 

demonstrar que a parte autora é portadora de enfermidade que a 

incapacita de forma total e permanente para o exercício de qualquer 

atividade laboral, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua 

família com suas próprias forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade e escolaridade.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, a 

partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício 

(04/04/2014 - fls. 68), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 
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citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 207214 Nr: 20754-87.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE CICERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 207214.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 30/31) e 

foi recebida às fls. 118/119, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 123/126).

 A contestação foi impugnada (fls. 131/137).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 151/152, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 155 e o INSS se manteve inerte (fls. 157).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 158).

 Às fls. 161 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 162 e o INSS se 

manteve inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, por se tratar de pedido de restabelecimento de auxílio doença 

concedido anteriormente (fls. 30/33).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária e parcial, razão pela qual, ela faz jus apenas ao 

pleito de auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício (16/03/2015 - fls. 33), 

ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 
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benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173880 Nr: 15680-86.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CRISTIANE ARAUJO SCUSSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 173880.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para o restabelecimento de 

auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez, tendo a parte 

autora sustentado o preenchimento dos requisitos previstos pela 

legislação para que lhe fosse concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 17/18) e 

foi recebida às fls. 38/39, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 42/54).

 A parte autora impugnou a contestação às fls. 67/68

 O laudo pericial foi acostado às fls. 82/83, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 85 e o INSS se manteve inerte (fls. 89).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual.

 Às fls. 93 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 As partes deixaram de apresentar alegações finais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme os documentos de fls. 55/63, nos moldes do artigo 25, inciso I, 

da Lei n. 8.213/91.

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é transitória, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício (15/08/2014, fls. 64), 

confirmando a antecipação de tutela concedida às fls. 38/39.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 205459 Nr: 19096-28.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 205459.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença e 
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posterior conversão em aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora 

sustentado o preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para 

que lhe fosse concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 29) e foi 

recebida às fls. 31/32, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 40/43).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 67/68, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 71 e o INSS se manteve inerte.

 O laudo pericial foi homologado (fls. 76) e declarado encerrada a 

instrução processual (fls. 80).

 Às fls. 79 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 82 e o INSS se 

manteve inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme CNIS de fls. 41v, nos moldes do artigo 25, inciso I, da Lei n. 

8.213/91.

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é parcial e temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao 

pleito de auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a ” .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo).

 Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do 

requerimento administrativo (24/04/2015 - fls. 29).

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 182574 Nr: 385-72.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA CUSTODIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 182574.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 79/80) e 

foi recebida às fls. 81/82, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda 
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no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 99/111).

 A contestação foi impugnada (fls. 132/136).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 151/152, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 155/156 e o INSS se manteve inerte.

 Às fls. 163 foi concedida a antecipação da tutela.

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 167).

 Às fls. 170 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 171 e o INSS se 

manteve inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, por se tratar de pedido de restabelecimento de auxílio doença 

concedido anteriormente (fls. 78/79).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária e parcial, razão pela qual, ela faz jus apenas ao 

pleito de auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício (15/11/2014 - fls. 78), 

ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188179 Nr: 5127-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA BRITO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 188179.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 28) e foi 

recebida às fls. 45/46, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 48/57).

 A contestação foi impugnada (fls. 63/68).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 84/85, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 88/89 e o INSS se manteve inerte (fls. 91).

 O laudo pericial foi homologado e concedida a antecipação da tutela (fls. 

92).

 Às fls. 97 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 Foi declarada encerrada a instrução processual (fls. 106), tendo as 

partes apresentado razões finais às fls. 107/109 e fls. 110v.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 295 de 854



 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, verifico que a perícia constatou que o início da 

incapacidade da parte autora ocorreu quando ela tinha 13 anos de idade, 

ou seja, no ano de 1975, assim como apurado pelo INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social às fls. 28.

 Portanto, a incapacidade da parte autora ocorreu em momento anterior ao 

início das contribuições, não possuindo, assim, a qualidade de segurada, 

razão pela qual, não faz jus ao benefício previdenciário.

 É o que dispõe o § 2º do art. 42 da Lei nº 8.213/91, vejamos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios 

previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez 

que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168457 Nr: 9014-69.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 168457.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para o restabelecimento de 

auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez, tendo a parte 

autora sustentado o preenchimento dos requisitos previstos pela 

legislação para que lhe fosse concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 17/24) e 

foi recebida às fls. 48/49, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 51/59).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 130/132, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 137 e o INSS se manteve inerte (fls. 139).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 141/142 e o INSS se 

manteve inerte.

 Às fls. 144 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme os documentos de fls. 60/62, nos moldes do artigo 25, inciso I, 

da Lei n. 8.213/91.

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária e parcial, razão pela qual, ela faz jus apenas ao 

pleito de auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício (19/11/2013, fls. 

60v), confirmando a antecipação de tutela concedida às fls. 48/49.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 
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citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163836 Nr: 1239-03.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA ORTEGA GARAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 163836.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 18) e foi 

recebida às fls. 32/33, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 42/55).

 A parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

impugnação à contestação (fls. 81).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 95/97, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 100/101 e o INSS às fls. 103/105.

 Às fls. 106/117 a parte autora informou que o benefício foi cessado.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

De início, acerca da impugnação do laudo pericial, a alegação de que o 

perito é tendencioso parte de premissa absolutamente genérica, não tendo 

apontado qualquer inconsistência no trabalho pericial, sendo certo que 

também não se deu a tempestiva alegação de suspeição. Por conseguinte, 

homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurada e a carência se encontram demonstradas pelo 

CNIS de fls. 55.

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Diante do petitório de fls. 106/107 informando que o benefício foi cessado 

e considerando que foi firmada a convicção de que estão reunidos os 

requisitos para a concessão do benefício, é necessário o 

restabelecimento imediato do benefício concedido em sede de antecipação 

de tutela, até mesmo pelo seu caráter alimentar.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, fixando a data de 

início do benefício a data do requerimento administrativo (25/04/2013 – fls. 

18), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova o restabelecimento do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação desta sentença.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174048 Nr: 15857-50.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDIR MIGUEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174048.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 69) e foi 

recebida às fls. 33/34, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 37/55).

 A contestação foi impugnada (fls. 59/63).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 121/123, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 126 e o INSS às fls. 128/130.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

De início, acerca da impugnação do laudo pericial, a alegação de que o 

perito é tendencioso parte de premissa absolutamente genérica, não tendo 

apontado qualquer inconsistência no trabalho pericial, sendo certo que 

também não se deu a tempestiva alegação de suspeição. Por conseguinte, 

homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, uma vez que o benefício de auxílio doença foi concedido 

anteriormente na seara administrativa (fls. 52/55).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 121/123) é claro ao 

demonstrar que a parte autora é portadora de enfermidade que a 

incapacita de forma total e permanente para o exercício de qualquer 

atividade laboral, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua 

família com suas próprias forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade, baixa escolaridade e hipossuficiência 

econômica.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, a 

partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício 
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(21/02/2014 - fls. 54).

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139607 Nr: 10096-43.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 139607.

Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154827 Nr: 3440-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILSO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 154827.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 
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mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175457 Nr: 17397-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 175457.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 53) e foi 

recebida às fls. 54/55, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 56/71)

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 82/83.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 94/96, tendo a parte autora se 

manifestado às fls.99/100 e o INSS permaneceu inerte (fls. 102)

 O laudo pericial foi homologado (fls. 103) e declarado encerrada a 

instrução processual (fls.108).

 Às fls. 107 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 110 e o INSS se 

manteve inerte (fls. 111).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, uma vez que o benefício de auxílio doença foi concedido 

anteriormente na seara administrativa (fls. 17 e fls. 47/51).

 Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, 

reputo que a mesma se encontra devidamente demonstrada, visto que o 

laudo pericial (fls. 112/114) é claro ao demonstrar que a parte autora é 

portadora de enfermidade que a incapacita de forma parcial e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, o que a impede de garantir 

o seu sustento e o de sua família com suas próprias forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade e escolaridade.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 
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ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, a 

partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício 

(23/12/2013 - fls. 79), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171323 Nr: 12801-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 171323.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença e 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora 

sustentado o preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para 

que lhe fosse concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 41) e foi 

recebida às fls. 48/49, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 74/79).

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 92/100.

 Às fls. 152 o pedido de antecipação da tutela foi novamente indeferido.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 160/162, tendo a parte autora se 

manifestado às fls.164 e o INSS se manteve inerte.

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 168).

 Às fls. 171 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 As partes deixaram de apresentar razões finais, conforme certidão de 

fls. 172.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme CNIS de fls. 88/89, nos moldes do artigo 25, inciso I, da Lei n. 

8.213/91.

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, a 

perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela parte autora é 

parcial e temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 
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fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a ” .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo).

 Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do 

requerimento administrativo (11/03/2014 - fls. 41).

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175646 Nr: 17592-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR LEME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 175646.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para a concessão de auxílio-doença e 

posterior conversão para aposentadoria por invalidez, tendo a parte 

autora sustentado o preenchimento dos requisitos previstos pela 

legislação para que lhe fosse concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 34) e foi 

recebida às fls. 52/53, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 54/67).

 A contestação foi impugnada (fls. 78/79).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 102/106, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 88 e o INSS permaneceu inerte (fls. 109).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 110).

 A parte autora apresentou alegações finais às fls.112/120 e o INSS se 

manteve inerte (fls. ).

 Às fls. 122 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 Às fls. 123/125 foi informado o falecimento do autor Odilmar Fontana, 

requerendo a habilitação de Sandra Cella Fontana.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, determino o desentranhamento da petição de fls. 123/125 e 

documentos de fls. 126/135, pois estranho aos presentes autos, devendo 

ser juntado no processo correlato, qual seja, Proc. nº 

8434-05.2015.811.0055 – cód. nº 192034, em trâmite na 4ª Vara Cível 

desta Comarca.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, por se tratar de pedido de restabelecimento de auxílio doença 

concedido anteriormente (fls. 36/47).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, a 

perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela parte autora é 

temporária e parcial, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 302 de 854



concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício (01/05/2014 - fls. 74), 

ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145562 Nr: 5248-76.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDINO BATISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 145562.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:
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 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187468 Nr: 4599-09.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINA CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 187468.

 Vistos,

 Erodina Cesario interpôs embargos de declaração contra a decisão de fls. 

189, sustentando ter havido omissão quanto ao pleito liminar.

 Às fls. 196/199 e fls. 200/202 a parte autora reiterou o pleito liminar.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente deixo de conhecer dos embargos de declaração, eis que 

intempestivos.

 Isso porque, a decisão de fls. 189 foi publicada no dia 20/03/2018 e 

encerrado o prazo de 5 dias no dia 27/03/2018, enquanto que os 

embargos foram apresentados somente no dia 02/04/2018.

No que tange ao pedido de reconsideração, verifico que a parte autora 

não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de alterar a situação fática 

anteriormente verificada.

Razão pela qual, indefiro o pedido de reconsideração formulado às fls. 

196/199 e fls. 200/202.

Por conseguinte, em termos de prosseguimento, dê-se vista à parte 

requerida para apresentação de memoriais finais, conforme determinado à 

fls. 189.

Cumpra-se

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177666 Nr: 19736-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 177666.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 23) e foi 

recebida às fls. 24/25, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 27/37).

 A contestação foi impugnada (fls. 40/45).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 57/59, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 62/63 e o INSS permanecido inerte (fls. 65)

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 66).

 Às fls. 82 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 As partes deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar 

memoriais finais.

 . É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurada e a carência se encontram demonstradas pelo 

CNIS de fls. 35-vº, nos moldes do artigo 25, inciso I da Lei n. 8.213/91.

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 
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11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, fixando a data de 

início do benefício a data do requerimento administrativo (10/09/2014 – fls. 

23).

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157420 Nr: 6025-27.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157420.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 
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de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163579 Nr: 764-47.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA BRITO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 163579.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 13) e foi 

recebida às fls. 33/35, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 40/48).

 A contestação foi impugnada (fls. 57/65).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 80/82, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 85 e o INSS se manteve inerte (fls. 88).

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 89).

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 90 e o INSS se 

manteve inerte.

 Às fls. 93 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 Às fls. 95/96 a parte autora informou que o INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social cessou o benefício de auxílio-doença. Assim, requereu sua 

intimação para dar cumprimento a decisão que antecipou os efeitos da 

tutela.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, verifico que a perícia constatou que o início da 

incapacidade da parte autora ocorreu no ano de 2012, quando ela sofreu 

um acidente.

 Em consulta ao CNIS de fls. 52/55, verifico que no ano de 2012 a parte 

autora ainda não a qualidade de segurado, exigido pelo inciso I do art. 25 

da Lei nº 8.213/91, razão pela qual, não faz jus ao benefício 

previdenciário.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios 

previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez 

que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171012 Nr: 12430-45.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO EDUARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 171012.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 70) e foi 

recebida às fls. 71/72, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 76/87)

 Às fls. 88 foi certificado a intempestividade da contestação.

 Às fls. 94 foi decretada a revelia.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 112/114, tendo a parte autora se 
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manifestado às fls.117/118 e o INSS permaneceu inerte (fls. 121)

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 92).

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 124 e o INSS se 

manteve inerte (fls. 125).

 Às fls. 128 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, uma vez que o benefício de auxílio doença foi concedido 

anteriormente na seara administrativa (fls. 87).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 112/114) é claro ao 

demonstrar que a parte autora é portadora de enfermidade que a 

incapacita de forma parcial e permanente para o exercício de qualquer 

atividade laboral, o que a impede de garantir o seu sustento e o de sua 

família com suas próprias forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade e escolaridade.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, a 

partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício 

(30/08/2014 - fls. 70), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172258 Nr: 13884-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIENE DE SANTANA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 172258.

 Vistos,
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 Trata-se de ação previdenciária para concessão do benefício de auxílio 

doença, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 26) e foi 

recebida às fls. 30/31, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a falta de 

interesse de agir, sob o argumento de que o benefício foi concedido na via 

administrativa (fls. 34/36).

 A contestação foi impugnada (fls. 40/42).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 111/113, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 116 e o INSS às fls. 119/121.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

De início, acerca da impugnação do laudo pericial, a alegação de que o 

perito é tendencioso parte de premissa absolutamente genérica, não tendo 

apontado qualquer inconsistência no trabalho pericial, sendo certo que 

também não se deu a tempestiva alegação de suspeição. Por conseguinte, 

homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, por se tratar de pedido de restabelecimento de auxílio doença 

concedido anteriormente (fls. 35).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício (17/02/2014 - fls. 26), 

ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140499 Nr: 11074-20.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESCKLEY KARLOS PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 140499.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 
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carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131899 Nr: 1696-40.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE APARECIDA VIEIRA, BENEDITA APARECIDA 

VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 131899.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 126, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Francisco Antônio Canhoto, 

para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, desde já, 

o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, arbitro os 

honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que é necessária a 

majoração do valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC:

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.
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 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174448 Nr: 16322-59.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO FURTADO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174448.

 Natureza: Previdenciária.

 Requerente: Juscelino Furtado Medeiros.

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária de auxílio doença c/c aposentadoria por 

invalidez ajuizada por Juscelino Furtado Medeiros em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora, às fls. 98, pugnou 

pela desistência da ação, requerendo a extinção do feito.

Às fls. 102-vº a parte requerida requereu a extinção do processo em 

razão do abandono.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Havendo a parte autora manifestado expressamente sua intenção em 

desistir da ação de e tendo a parte requerida pugnado pela extinção do 

processo em razão do abandono, a medida que se impõe é a homologação 

da desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte autora a 

pagar honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.500,00, com 

base no parágrafo 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta 

condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137124 Nr: 7435-91.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE JESUS HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 137124.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;
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b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138770 Nr: 9198-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 138770.

Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169834 Nr: 10931-26.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MARIA DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 169834.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 25/28) e 

foi recebida às fls. 33/34, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 35/48).

 A parte autora deixou de impugnar a contestação (certidão de fls. 54).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 67/69, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 72/73 e o INSS se manteve inerte (fls. 76).

 O laudo pericial foi homologado e declaro encerrada a instrução 

processual (fls. 77).

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 79 e o INSS se 

manteve inerte.

 Às fls. 81 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 A qualidade de segurado e a carência se encontram demonstradas, 

conforme os documentos de fls. 25/30.

 Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo).

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, 

reputo que a mesma se encontra devidamente demonstrada, visto que o 

laudo pericial é claro ao demonstrar que a parte autora é portadora de 

enfermidade que a incapacita de forma total e permanente para o exercício 

de qualquer atividade laboral, na forma do artigo 42 da Lei n. 8.213/91, o 
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que a impede de garantir o seu sustento e o de sua família com suas 

próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente 

(22/01/2014 – fls. 50v), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, ficando 

confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser descontados os 

valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181432 Nr: 23527-42.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE SIQUEIRA GRANZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 181432.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 53) e foi 

recebida às fls. 54/55, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 57/75).

 A contestação foi impugnada (fls. 79/81).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 98/100, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 103/104 e o INSS às fls. 106/108.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

De início, acerca da impugnação do laudo pericial, a alegação de que o 

perito é tendencioso parte de premissa absolutamente genérica, não tendo 

apontado qualquer inconsistência no trabalho pericial, sendo certo que 

também não se deu a tempestiva alegação de suspeição. Por conseguinte, 

homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, uma vez que o benefício de auxílio doença foi concedido 

anteriormente na seara administrativa (fls. 74/75).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 
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portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 98/100) é claro ao demonstrar 

que a parte autora é portadora de enfermidade que a incapacita de forma 

parcial e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, o que 

a impede de garantir o seu sustento e o de sua família com suas próprias 

forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade e escolaridade.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, a 

partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício 

(31/12/2014 - fls. 53), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153032 Nr: 1705-31.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CONCEIÇÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 153032.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 
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de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125461 Nr: 4448-19.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125461.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 35/36) e 

foi recebida às fls. 40/43, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda 

no despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 58/68).

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 83/87.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 185/186, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 189 e o INSS se manteve inerte (fls. 191).

 O laudo pericial foi homologado e declaro encerrada a instrução 

processual (fls. 192).

 Às fls. 195 foi expedido ofício requisitório de pagamento dos honorários 

periciais

 As partes deixaram de apresentar alegações finais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, verifico que a perícia constatou que o início da 

incapacidade da parte autora ocorreu no ano de 2010.

 Em consulta ao CNIS de fls. 74, verifico que o último vinculo empregatício 

da parte autora foi no período de 23/04/2008 a 09/07/2008, de modo que, 

quando teve início a incapacidade, a parte autora não ostentava mais a 

qualidade de segurada, conforme art. 15 da Lei nº 8.213/91, razão pela 
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qual, não faz jus ao benefício previdenciário.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios 

previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez 

que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167392 Nr: 7509-43.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR NARTILA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 167392.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 87 foi declarada a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a presente ação, em 

razão do domicílio do autor ser em Brasnorte-MT, decisão que transitou em 

julgado sem a interposição de recurso pelas partes.

 Dessa forma, determino seu cumprimento.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171320 Nr: 12795-02.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA FERREIRA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 171320.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 21) e foi 

recebida às fls. 34/35, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 Às fls. 36/37 a parte autora requereu a reconsideração da decisão que 

indeferiu a antecipação de tutela.

 Às fls. 39 foi deferida a antecipação de tutela.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 41/55).

 A contestação foi impugnada (fls. 59/61).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 92/94, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 97/99 e o INSS às fls. 101/103.

 Às fls. 104/107 a parte autora informou que o benefício foi cessado.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

De início, acerca da impugnação do laudo pericial, a alegação de que o 

perito é tendencioso parte de premissa absolutamente genérica, não tendo 

apontado qualquer inconsistência no trabalho pericial, sendo certo que 

também não se deu a tempestiva alegação de suspeição. Por conseguinte, 

homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, uma vez que o benefício de auxílio doença foi concedido 

anteriormente na seara administrativa (fls. 50).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, reputo que a mesma se encontra devidamente 

demonstrada, visto que o laudo pericial (fls. 92/94) é claro ao demonstrar 

que a parte autora é portadora de enfermidade que a incapacita de forma 

parcial e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, o que 

a impede de garantir o seu sustento e o de sua família com suas próprias 

forças.

 Além disso, ressai que é insuscetível de reabilitação, o que se extrai tanto 

do laudo quanto as características pessoais da parte autora, 

considerando-se para tanto a idade e escolaridade.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 
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primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Diante do petitório de fls. 104/105 informando que o benefício foi cessado 

e considerando que foi firmada a convicção de que estão reunidos os 

requisitos para a concessão do benefício, é necessário o 

restabelecimento imediato do benefício concedido em sede de antecipação 

de tutela, até mesmo pelo seu caráter alimentar.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, a 

partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício 

(30/06/2014 - fls. 21), ficando confirmada a tutela antecipada concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela.

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova o restabelecimento do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação desta sentença.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179326 Nr: 21370-96.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVA MOREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 179326.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão do benefício de auxílio 

doença, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos 

previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o referido 

benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 23) e foi 

recebida às fls. 32/33, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 35/46).

 A contestação foi impugnada (fls. 47/49).

 O laudo pericial foi acostado às fls. 106/108, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 111/112 e o INSS às fls. 114/116.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

De início, acerca da impugnação do laudo pericial, a alegação de que o 

perito é tendencioso parte de premissa absolutamente genérica, não tendo 

apontado qualquer inconsistência no trabalho pericial, sendo certo que 

também não se deu a tempestiva alegação de suspeição. Por conseguinte, 

homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, por se tratar de pedido de restabelecimento de auxílio doença 

concedido anteriormente (fls. 44).

 Nesse Sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 Por outro lado, no que tange a demonstração da existência de doença 

incapacitante, a perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela 

parte autora é temporária, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 

auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 
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que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício (17/10/2014 - fls. 44), 

ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141772 Nr: 1108-96.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALDIR ARRUDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 141772.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.
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 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230063 Nr: 18558-13.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 230063.

 Vistos,

 Diante da demonstração pela parte autora, por meio do laudo médico de 

fls. 88, de que ainda se encontra incapacitado para o trabalho, determino a 

intimação do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social para que, no prazo 

de 10 dias, promova o restabelecimento do benefício deferido em sede de 

tutela antecipada às fls. 37/38, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

 Cumpra-se a parte final da decisão de fls. 85.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155786 Nr: 4407-47.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA BERMIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 155786.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença c.c. 

aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 28) e foi 

recebida às fls. 20/30, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 33/43).

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 51/58.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 91/93, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 97 e o INSS às fls. 99.

 O laudo pericial foi homologado e declarado encerrada a instrução 

processual (fls. 100).

 A parte autora apresentou alegações finais às fls. 102/103 e o INSS se 

manteve inerte.

 Às fls. 104 o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social apresentou 

proposta de acordo.

 Às fls. 106 a parte autora informou que o benefício foi cessado e 

requereu o restabelecimento do auxílio-doença.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio doença c.c. aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, por se tratar de pedido de restabelecimento de auxílio doença 

concedido anteriormente (fls. 28).

 Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo)

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, a 

perícia concluiu que a incapacidade apresentada pela parte autora é 

temporária e parcial, razão pela qual, ela faz jus apenas ao pleito de 
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auxílio-doença, na forma do art. 59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é incontroverso 

que a parte autora detém a qualidade de segurado e a carência 

necessária para fazer jus ao mesmo. 2. Segundo a perícia judicial, a 

autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico disseminado e artrite 

reumatoide soro positiva, com sintoma de "dor articular e depressão". O 

perito também afirmou que, embora a autora tenha apresentado 

incapacidade para atividades que necessitem de "atividade manual e 

permanecer de pé" desde 02.12.2009, ela demonstrou aptidão para o 

exercício de labor que dispense excessivo esforço físico e exposição ao 

sol. Assentou, ainda, o laudo pericial, ser temporária a incapacidade. 3. 

Tendo preenchidos os requisitos do benefício de auxílio-doença, na 

medida em que a incapacidade é parcial e temporária, é devida a 

concessão deste benefício, em lugar da aposentadoria por invalidez 

deferida na sentença recorrida. 4. É válida a desistência da apelação 

formulada por procurador constituído, com poderes específicos para esse 

fim. 5. Provimento à remessa oficial, reformando em parte a sentença para 

conceder o benefício auxílio-doença; e fixar os consectários legais nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal, observada a Lei nº 

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de sua vigência; 

e nos termos da Súmula 204 do STJ. 6. Recurso do autor não conhecido, 

e m  r a z ã o  d a  d e s i s t ê n c i a  f o r m u l a d a .  ( T R F - 1 ,  A C 

0060286-70.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA 

DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 de 03/10/2017) (Original sem grifo)

 Diante do petitório de fls. 106 informando que o benefício foi cessado e 

considerando que foi firmada a convicção de que estão reunidos os 

requisitos para a concessão do benefício, é necessário o 

restabelecimento imediato do benefício concedido em sede de antecipação 

de tutela, até mesmo pelo seu caráter alimentar.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício (30/03/2013 - fls. 49), 

ficando confirmada a tutela antecipada concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova o restabelecimento do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação desta sentença.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206758 Nr: 20356-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERIA MARIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 44, e o não comparecimento da autora 

na pericia anteriormente designada, intime-se a parte autora, por meio do 

advogado, para, no prazo de 10 dias, apresentar o endereço atualizado 

da parte nos autos.

 Apresentado o endereço atualizado, determino a realização de nova 

perícia médica, devendo o Sr. Perito ser intimado para indicar a data, 

horário e local para a realização da perícia, e ainda ser advertido que o 

laudo pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176197 Nr: 18248-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do 

indeferimento/cessação do benefício, com incidência de juros de mora a 

partir da citação (22/10/2014 – fl. 44-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida 

(fls. 43/44-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, 

porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação 

do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 

487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após 

o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 151810 Nr: 410-56.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do 

indeferimento/cessação do benefício, com incidência de juros de mora a 

partir da citação (18/03/2013 – fl. 47-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida 

(fls. 44/47). Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença 

até a implantação da aposentadoria por invalidez.No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo 

para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, 

nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289226 Nr: 16389-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SALVADOR-BA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILHA DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO HENRIQUE RAMOS 

SAMPAIO - OAB:15984-BA, ANA PATRÍCIA DOS SANTOS - 

OAB:38.307/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes a fim de intimar 

a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas 

referentes a(s) diligência(s) do Sr. Oficial de Justiça, nos seguintes 

termos: 01 - Informo que a guia de recolhimento deverá ser gerada no 

endereço: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home - diligência - Emissão de 

Guias de Diligências; 02 - Finalidade do ato a ser realizado: intimação da 

penhora; 03 - Distância a ser percorrida: (trata-se de ÁREA URBANA); 04 

- Valor total a ser depositado: R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos), acrescido das devidas tarifas bancárias; 05 - Número 

do provimento que autoriza a cobrança: 07/2017-CGJ.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289226 Nr: 16389-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SALVADOR-BA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILHA DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO HENRIQUE RAMOS 

SAMPAIO - OAB:15984-BA, ANA PATRÍCIA DOS SANTOS - 

OAB:38.307/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, de conformidade com a sentença proferida nestes autos, 

intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas processuais, a seguir: Custas ao FUNAJURIS em 

guia única - podendo ser emitida no site www.tjmt.jus.br - taxas e 

custas), no valor de R$ 192,30 (cento e noventa e dois reais e trinta 

centavos); Custas Contador não Oficializado - valor: R$ 110,19 (cento e 

dez reais e dezenove centavos), mediante depósito na c/c 104126-6, Ag. 

1321-8 (Banco do Brasil S.A., em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04). (Observação: Cálculo datado de 04/09/18, sujeito a 

atualização), sob pena de ser expedida certidão e encaminhada ao 

Departamento de Arrecadação para protesto nos termos do provimento n. 

88/2014-CGJ, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 274426 Nr: 4551-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1 - Os questionamentos levados a efeito nesta ação não dependem, a 

primeira vista de qualquer prova pericial, sendo mister, entretanto, 

comprovar que a área identificada nos autos da execução tem a 

destinação para a atividade rural o que, aliado ao recolhimento de tributos 

rurais permite o julgamento da lide.

Assim, tendo em vista inclusive o paradigma jurisprudencia do Superior 

Tribunal de Justiçan( STJ; AgInt-AREsp 1.197.346; Proc. 2017/0283105-1; 

SP; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 08/05/2018; DJE 

15/05/2018; Pág. 1072), determino seja expedido mandado de 

constatação, por oficial de justiça na área mencionada nos autos, 

devendo descrever qual atividade é desenvolvida atualmente na área.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com o prazo máximo de 10 dias 

para cumprimento conforme artigo 372 da CNGC.

2 - Outrossim, tratando-se de parte com mais de 60 (sessenta) anos, deve 

o feito tramitar com tal anotação na capa dos autos e de forma prioritária 

nos termos do Estatuto do Idoso, observadas as particularidades das 

demais prioridades.

Intime-se a parte autora via DJE e a Fazenda com carga. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154998 Nr: 3610-71.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3610-71.2013 (Cód. 154998)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, considerando que foi declarada a 

inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, dos §§9º e 10 do 

artigo 100 da Constituição no julgamento das ADIs nº. 4357 e 4425, 

determino que o campo relativo à compensação seja assinalado como 

prejudicado, fazendo constar, se necessário, a data da presente.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 274316 Nr: 4485-65.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 
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MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, dada a ausência de requisitos legais, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência satisfativa.Por conseguinte, diante do fato de 

que no presente caso não se admite autocomposição, deixo de designar 

audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do CPC.Cite-se o 

requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob 

pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Intimem-se.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 18 de setembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108837 Nr: 7487-92.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDILENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de setembro 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62081 Nr: 3636-79.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte requerente para que diga acerca do cálculo 

de fls.255, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194355 Nr: 10402-70.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Publicque-se Intime-se Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de setembro 

de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194287 Nr: 10356-81.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE ASSIS ROLINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde o requerimento administrativo 

(4/05/2015 – fls. 22).Sobre as prestações em atraso devem incidir juros 

de mora, desde a citação, correção monetária, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices 

previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal (versão mais 

atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. Devendo antes 

da remessa dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a 

implantação do benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela. 

Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, não 

sendo apresentados requerimentos pelas partes, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.Às providências. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 20 de setembro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 186570 Nr: 3961-73.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Publique-se 

Intime-se Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167650 Nr: 7884-44.2014.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (26/10/2013 – fls. 45 e 49), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91. Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de 

mora, desde a citação, correção monetária, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices 

previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal (versão mais 

atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. Devendo antes 

da remessa dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a 

implantação do benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela. 

Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, não 

sendo apresentados requerimentos pelas partes, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.Às providências. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 20 de setembro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134423 Nr: 4503-33.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDECI MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do CPC, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região com as homenagens deste Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103401 Nr: 2252-47.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos o endereço 

atualizado/correto da parte autora, para cumprimento do disposto no § 3º 

do art. 450 da CNGC/MT, em razão da certidão de fl. 178-v.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185356 Nr: 3029-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR BARATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127738 Nr: 6679-19.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. NAISER & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J. C. NAISER & CIA LTDA-ME. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor 

de R$ 1083,27 (hum mil, oitenta e três reais e vinte e sete centavos) 

referente aos honorários sucumbenciais.

Resumo da Inicial: Ação de Reintegração de Posse Convertida em Ação de 

Cumprimento de Sentença

Despacho/Decisão: Processo nº 6679-19.2010 (Cód. 127738)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Recebo a petição de folha retro, como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive, na autuação e distribuição do presente feito.Cumpridas 

as diligências supra, intime-se a parte devedora (art. 523, caput, do NCPC) 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor 
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constante na planilha de cálculo acostada aos autos, se necessário, por 

edital.Todavia, caso não seja efetuado o pagamento no interregno legal, 

acresça-se àquele valor a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais) e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez pontos 

percentuais), expedindo-se, após, o competente Mandado de Penhora e 

Avaliação de bens (artigo 523, § § 1° e 3°).Outrossim, o exequente poderá 

indicar bens a serem penhorados (art.524, VII, NCPC).Não encontrando a 

parte requerida, cumpra-se o disposto no artigo 830 do Novo Código de 

Processo Civil.No tocante ao auto de penhora e avaliação, intime-se 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio a parte executada (NCPC, 

829, § 1°), para querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo esta inclusive ser proposta independentemente de penhora 

(art. 525, NCPC).Por fim, no que atine as custas judiciais, determino seja 

efetuada a anotação à margem da distribuição.Às providências.Tangará 

da Serra/MT, 18 de setembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 19 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185356 Nr: 3029-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR BARATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

100-v, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170888 Nr: 12283-19.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GOMES LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora se manifestar de acordo com o contido na certidão de fls.110, 

sendo assim, nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte autora, pessoalmente, para que traga aos autos o CPF 

regularizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 149663 Nr: 9649-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS IVANIR SCHMIT ZENNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Execução Fiscal - Processo n° 9649-21.2012.811.0055 Cód. 149663

VISTOS,

Compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há 

anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, 

sendo que foi procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.

DEFIRO o pedido de fl. 198 e na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via BACENJUD 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte executada.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 30 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra,23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002173-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. E. -. E. (IMPETRANTE)

E. B. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. T. (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1002173-02.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP IMPETRADO: 

WESLEY LOPES TORRES Vistos etc., O artigo 321 do Código de Processo 

Civil dispõe que quando a inicial “apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito” o juiz determinará que o autor 

a emende, ou a complete, no prazo de 15 dias. No caso dos autos, o 

impetrante não juntou aos autos a integralidade do processo administrativo 

que cancelou a Ata de Registro de Preços nº 15/2018/SAMAE e o 

condenou nas sanções pelo descumprimento da avença. Assim, 

necessário que o impetrante junte aos autos cópia integral do 

procedimento administrativo para melhor análise do feito. Posto isso, 

concedo ao procurador do impetrante o prazo de 15 (quinze) dias, para 

suprir a falta apontada, sob pena de indeferimento. Após, voltem os autos 

conclusos. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186520 Nr: 3915-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

529,60 (quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 157,60 (cento e 

cinquenta e sete reais e sessenta centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 
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número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118429 Nr: 8408-17.2009.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MILTON LOPES DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES ACAMPO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

2.920,24 (dois mil, novecentos e vinte reais e vinte e quatro centavos). 

Este valor R$ 2.920,24 (dois mil, novecentos e vinte reais e vinte e quatro 

centavos), é para recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147652 Nr: 7464-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETHNY CRISTINA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ DA 

SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B, Regiane Luzia Welter - OAB:10690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

508,83 (quinhentos e oito reais e oitenta e três centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,83 (cento e 

trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119102 Nr: 9021-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos,

Cumpra-se a decisão monocrática suspenda-se ou caso as mesmas já 

tenham sido encaminhadas solicite-se a decolução das cópias das peças 

encaminhadas s Diretoria do Forum da Comarca de Sapezal.

Outrossim, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Certificado o julgamento do agravo voltem-me conclusos para o integral 

cumprimento do Julgado e demais providências necessárias ao 

prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265924 Nr: 29104-93.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODOLFO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 122/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229216 Nr: 17837-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E QUIRINO BEZERRA LTDA ME, 

SILVANO QUERINO BEZERRA, VIVIANE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647, JOSE 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca do complemento de diligencia 
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do oficial de justiça solicito Autora que providencie o complemento das 

conduções no valor de R$ 73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito 

centavos) correspondente às diligências realizadas na data e locais acima 

mencionados, já deduzido o valor recolhido, a qual deverá ser depositada 

p o r  m e i o  d e  g u i a  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito indicando o Oficial 

de Justiça e Avaliador Marcos Antonio Detoffol, para recebimento dos 

valores, tudo em conformidade com o provimento 07/2017-CGJ, e por fim 

aguardando novas determinações. Dou fé. 14.9.18.(sexta-feira), no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105327 Nr: 4052-13.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARISTIDES BONZANINI, REINALDO 

VILELLA BONZANINI, MARIA VILELLA BONZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 314, 318/319.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278702 Nr: 8000-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 [...]Assim, sem ingressar mais no mérito sobre o acerto ou desacerto da 

decisão de rigor a rejeição dos embargos de declaração.Outrossim, no 

que tange ao pedido de reconsideração apresentado pelo requerido 

considerando-se que o relatório da SEMMEA é suficiente para demonstrar 

ao menos nessa fase processual indícios quanto a existência do dano 

ambiental e sendo certo que o laudo de fls. 39 é especifico ao tratar da 

inexistência dano a vegetação decorrente do uso de agrotóxico que é 

imputação que não foi apresentada na inicial e não se mostra apto a 

permitir a inferência quanto a inexistência de dano na APP, mantenho a 

antecipação de tutela anteriormente deferida.Contudo, considerando-se 

que o registro no registro do imóvel deve ser suficiente apenas para 

indicar a presença da presente e seus limites, reputo que deve ser 

consignado no registro da demanda o montante do pedido indenizatório de 

R$ 14,392,01 e o tamanho da área degradada (0,43 há fls. 24) objeto do 

pedido de recuperação, de forma que o registro não implique prejuízos 

desproporcionais a dimensão da presente lide ao requerido.. Outrossim, 

para o prosseguimento do feito, vista ao Ministério Publico para apresentar 

Impugnação.Após o retorno do autos, oportunize-se ao requerido 

manifestação sobre o relatório de fls. 282 e seguintes. MAIS, encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. 

Juiz.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de DireitoRepresentante do 

Ministério PublicoRequeridoAdvogada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253518 Nr: 19600-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS. TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen 

S/A. em face de Rrs. Transportes Ltda Me, ambos qualificados.

As partes compuseram acordo (fls. 130/131), que foi devidamente 

homologado (fl. 135).

A parte requerida em fls. 140/141, informou o cumprimento da obrigação 

requerendo a extinção do feito.

Devidamente intimada, a parte autora informou o cumprimento da avença e 

postulou a extinção (fl. 148).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento integral da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz 

apor o seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o presente feito 

pelo pagamento do crédito cobrado.

Sem custas remanescentes (art. 90, §3º CPC), eis que ocorrida a 

transação antes da sentença.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151318 Nr: 11448-02.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDO FERREIRA FRANCO, RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737-MT, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, 

ROBERTO C. SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:OAB SP/ 238.294

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 425/426.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278702 Nr: 8000-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 [...]Assim, sem ingressar mais no mérito sobre o acerto ou desacerto da 

decisão de rigor a rejeição dos embargos de declaração.Outrossim, no 

que tange ao pedido de reconsideração apresentado pelo requerido 

considerando-se que o relatório da SEMMEA é suficiente para demonstrar 

ao menos nessa fase processual indícios quanto a existência do dano 

ambiental e sendo certo que o laudo de fls. 39 é especifico ao tratar da 

inexistência dano a vegetação decorrente do uso de agrotóxico que é 

imputação que não foi apresentada na inicial e não se mostra apto a 

permitir a inferência quanto a inexistência de dano na APP, mantenho a 

antecipação de tutela anteriormente deferida.Contudo, considerando-se 

que o registro no registro do imóvel deve ser suficiente apenas para 

indicar a presença da presente e seus limites, reputo que deve ser 

consignado no registro da demanda o montante do pedido indenizatório de 

R$ 14,392,01 e o tamanho da área degradada (0,43 há fls. 24) objeto do 

pedido de recuperação, de forma que o registro não implique prejuízos 

desproporcionais a dimensão da presente lide ao requerido.. Outrossim, 

para o prosseguimento do feito, vista ao Ministério Publico para apresentar 
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Impugnação.Após o retorno do autos, oportunize-se ao requerido 

manifestação sobre o relatório de fls. 282 e seguintes. MAIS, encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. 

Juiz.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de DireitoRepresentante do 

Ministério PublicoRequeridoAdvogada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229216 Nr: 17837-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E QUIRINO BEZERRA LTDA ME, 

SILVANO QUERINO BEZERRA, VIVIANE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647, JOSE 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar nos autos o endereço atualizado do 

executado, bem como manifestar acerca da certidão do oficial de justiça: 

após as diligências necessárias realizadas na data de 12.9.18, a R. Evelin 

Crestani, nela não encontrei o número 1087-S, pois, de 1041-S vai para 

1101-S. Seguindo com as diligências, dirigí-me ao Mercado JP localizada 

na R. Evelin Crestani esquina c/ R. 29 1567-S, onde ali após as 

formalidades, o Sr. Paulo Henrique Donato, declarou que não conhece, 

não conheceu, e não tampouco tem lembranças que pela vizinhança a 

empresa e seus representantes legais, tenham residido ou exercidos 

atividades comerciais. Destarte suspendi minhas diligências, devolvo o 

mandado a Secretaria em todas duas suas vias e cópias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134259 Nr: 11332-30.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A, TOQUE SUTIL CONFECÇÃO 

DE PEÇAS DE VESTUÁRIO LTDA-ME, VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:9534, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:MT 11866, ROMAIR 

CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Intimação do autor para manifestar sobre o teor da petição de folhas 298, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259152 Nr: 24134-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADA 

AS FLS.45 VERSO,BEM COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8156 Nr: 609-69.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 intimação do advogado do executado para manifestar, no prazo legal, nos 

termos da decisão de folhas 272;Vistos,Preliminarmente, compulsando os 

autos, vejo que não restou demonstrado se o causídico cientificou ao 

executado a renúncia do mandato outorgado, como determina o art. 5º, 

§3º, da Lei 8906, bem assim, o art. 45, do Código de Processo Civil. Sendo 

assim, deverá o ilustre advogado continuar a patrocinar o feito até que o 

requerente seja devidamente notificado, observando-se a regra dos 

dispositivos acima descritos.

Posto isso, intime-se o patrono do executado, para ciência da penhora 

realizada às fls. 259, bem assim, para que, no prazo de 10 (dias) dias, 

informe o endereço atualizado executado. Quanto ao pedido de intimação 

da penhora por edital às fls. 271, por hora vai indeferido, contudo, 

expeça-se mandado para intimação no endereço constate à fls. 237, 

devendo também a senhora gestora diligenciar junto aos órgãos 

conveniados com o Tribunal de Justiça na tentativa de localização do 

mesmo, consignando-se os dados necessários às fls. 225.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, proceda-se à intimação 

do executado acerca da realização de penhora nos autos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158495 Nr: 7088-87.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. WEIHRICH-ME, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14.483-E, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.609, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:OAB/MT 15.912, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE FOI DESIGNADO O DIA 

25/10/2018, AS 13:00 HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA, SITO A 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, Nº 635 W, CENTRO, DEVENDO 

COMUNICAR AS PARTES BEM COMO OS ASSISTENTES TECNICOS , BEM 

COMO LEVAREM TODOS OS EXAMES E QUESITOS,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285194 Nr: 13237-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR RIBEIRO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA, LG ELETRONICS DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FERNANDO 

ROSENTHAL - OAB:146.730

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos ás fls. 157/165 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207386 Nr: 20914-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ STURM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ACIONE JOSE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8156 Nr: 609-69.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 Considerando-se que a parte exequente comunica que se encontra em 

tratativas de acordo com a parte executada, defiro a suspensão dos 

autos pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Certificado o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para que 

promova o andamento do feito, ocasião em deverá depositar nos autos os 

valores atinentes às despesas da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado expedido à fl. 293, nos termos da certidão de fl. 

297, sob pena de extinção do feito, acaso o acordo tenha restado 

infrutífero.

Permanecendo inerte, retornem os autos conclusos para extinção da 

ação.

Cumpra-se

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 273298 Nr: 3660-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANE COSTA PEREIRA, JUNHO GIL DE 

SOUZA, ROBSON SEVERINO DA SILVA, DAIANE COSTA PEREIRA, PEDRO 

GIL DE SOUZA, LEIDIANI PAIXÃO DA COSTA, TIAGO FRANCISCO DA 

SILVA E SOUSA, ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO, MARIA INEZ 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:24171-MT, LUAN 

EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546, PAULO VITOR LIMA 

RIBEIRO - OAB:23.387/O, ROBIN HOOD RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:24532/O, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Certifico que os réus Junho Gil de Souza e Antônio Francisco de Souza, 

não apresentaram a defesa inicial no prazo, dessa maneira envio os autos 

para a Defensoria Pública Estadual, conforme decisão de fls. 566 v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 268022 Nr: 30933-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CORDEIRO GONÇALVES, MARCOS 

SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 Com tais considerações, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

para:4.1 – CONDENAR DIEGO CORDEIRO GONÇALVES nas sanções do 

art. 33, “caput” c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.4.2 – 

ABSOLVER MARCOS SILVA DO NASCIMENTO das imputações 

constantes na exordial.5. DOSIMETRIA DE PENA.Assim decidindo e 

condenando, com base no princípio da individualização da pena esculpido 

no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal e atenta ao procedimento trifásico 

disposto no art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da sanção..Não há 

como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido 

durante a instrução, em especial o relatório de investigações, aliado à 

prova testemunhal e à confissão do réu atestam o seu envolvimento com a 

traficância de drogas. Conquanto as demais circunstâncias judiciais 

tenham sido valoradas favoráveis, a expressiva quantidade e a natureza 

altamente lesiva da droga apreendida justificam o afastamento da pena 

mínima, sobretudo por serem preponderantes (art. 42, Lei n. 

11.343/06.PORTANTO, CONDENO DIEGO CORDEIRO GONÇALVES AO 

CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 06 (SEIS) ANOS, 

09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO 

PAGAMENTO DE 600 DIAS-MULTA, FIXANDO CADA UM NO MÍNIMO 

LEGAL.6 – DISPOSIÇÕES FINAIS.6.1 – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS.Diante do “quantum”, deixo de aplicar o disposto 

no art.44 e 77 do CP. Isento o sentenciado do pagamento das custas em 

razão da sua defesa ter sido patrocinada pela defensoria pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 273946 Nr: 4246-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE COSTA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VICENTE DA COSTA - 

OAB:12108/MT

 Vistos,

Diante da tempestividade certificada, nos termos do art. 593 do CPP, 

recebo o recurso de apelação.

Intimem-se para razões e contrarrazões.

Decorrido o lapso temporal para apresentação da(s) peça(s) acima 

mencionadas, encaminhe-se o feito para julgamento (art. 601, CPP).

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 139319 Nr: 9775-08.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA FELICIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 26/09/2018 às 

14 horas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 218318 Nr: 8587-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS HENRIK ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 26/09/2018 às15 

horas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 139017 Nr: 9465-02.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanildo Bernardes Pereira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Vistos,

 Concedo o prazo de três dias para manifestação da defesa.

 Após, conclusos para análise do pedido de regressão.

 Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 145345 Nr: 5019-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDEO APARECIDO PARIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Elpideo Aparecido Pariz Filiação: Antonio Carlos Pariz e 

Maria Tereza Pariz, data de nascimento: 26/05/1981, brasileiro(a), natural 

de Mauã-SP, solteiro(a), Endereço: Sem Endereço Fixo, Mora Na Rua, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Elpideo Aparecido Pariz, já qualificado nos 

autos, nas sanções dos artigos 157, caput, do CP, afastando-se a 

qualificadora insculpida no inciso I, do § 2º, do referido artigo, bem como, 

nas sanções do artigo 155, caput, do Codex Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE ROUBO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são ruins, uma vez que o réu possui uma (01) 

condenação criminal transitada em julgado por fatos anteriores, todavia, 

esta será considerada na segunda fase de dosimetria da pena.

 A sua conduta social é reprovável, haja vista que, compulsando os 

antecedentes criminais acostados às fls. 120/124, vislumbro que o 

acusado possui diversos procedimentos judiciais, inclusive um executivo 

de pena, razão pela qual, entendo que este não é o comportamento 

adequado que se espera de um determinado indivíduo perante a 

sociedade.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves, haja vista que a vítima 

recuperou os objetos.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

notadamente no que tange a conduta social do acusado, hei por bem fixar 

a PENA-BASE em quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão, bem 

como quinze (15) dias-multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, vislumbra-se a agravante prevista 

no artigo 61, inciso I (reincidência), do CP, uma vez que analisando 

detidamente os antecedentes criminais acostados às fls. 120/124 dos 

autos, constato que o acusado ostenta um executivo de pena tombado 

sob o Código Apolo nº 390687, em trâmite no Juízo da Comarca de 

Cuiabá/MT, cujo édito condenatório transitou em julgado no dia 01/10/2010, 

com o decisum de extinção da punibilidade em razão da prescrição, 

transitado em julgado no dia 22/06/2015, conforme pesquisa realizada no 

site do TJMT.

Por outro lado, não há atenuantes.

Desse modo, MAJORO a pena-base em 1/6, razão pela qual, chego à 

PENA de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 

17 (dezessete) dias-multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e 

nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses 

e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dezessete (17) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(21/05/2012), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE FURTO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 155 do Código Penal é de 

reclusão, de um (01) ano a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são ruins, uma vez que o réu possui uma (01) 

condenação criminal transitada em julgado por fatos anteriores, todavia, 

esta será considerada na segunda fase de dosimetria da pena.

 A sua conduta social é reprovável, haja vista que, compulsando os 

antecedentes criminais acostados às fls. 120/124, vislumbro que o 

acusado possui diversos procedimentos judiciais, inclusive um executivo 

de pena, razão pela qual, entendo que este não é o comportamento 

adequado que se espera de um determinado indivíduo perante a 

sociedade.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves, tendo em vista que a 

vítima recuperou a res furtiva.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

notadamente no que tange a conduta social do acusado, hei por bem fixar 

a PENA-BASE em um (01) ano e dois (02) meses de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, sem embargo de 

entendimentos doutrinários abalizados no sentido de se reconhecer a 

atenuante da confissão espontânea somente quando ela desvenda autoria 

até então desconhecida, entendo que deve ela ser reconhecida, como dito 

precedentemente, até mesmo quando já se tem provas no sentido de ser o 

réu o autor do delito. Isto porque, de qualquer forma ela vai dar ao julgador 

a certeza moral de uma condenação justa.

 Não é outro o entendimento da Corte Superior de Justiça de nosso país, in 

verbis:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STJ 545. ATENUANTE 

RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM 

A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal 

pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus 

substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o 

não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência 

de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da 

pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das 

circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle 

da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de 

evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o 

reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de 

individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do 

habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. No que se refere 

à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado 

na Súmula/STJ 545, a atenuante da confissão espontânea deve ser 

reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a 

manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o 

que se infere na hipótese dos autos. 4. A Terceira Seção, no julgamento 

do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou 

o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é 

possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da 

atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 5. 
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Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação 

transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação 

integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da 

reincidência, ainda que esta seja específica. Precedente. 6. Writ não 

conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de que seja a reprimenda 

imposta ao paciente reduzida a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantendo-se, no mais, o 

teor do decreto condenatório. (HC 388.931/SP, Rel. Ministro RIBEIRO 

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017)

 Confira-se, a propósito, o teor do verbete da Súmula nº 545/STJ: “Quando 

a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o 

réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Assim, considerando que o réu confessou, em Juízo, a realização da 

conduta típica a ele imputada (furto), forçoso o reconhecimento da 

existência de circunstância atenuante, prevista no artigo 65, III, d, do 

Código Penal. Todavia, não obstante a existência de tal atenuante, deixo 

de atenuar a pena uma vez que verifico existir a circunstância agravante 

da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, conforme se 

constata dos antecedentes criminais acostados às fls. 120/124, razão 

porque COMPENSO a agravante da reincidência com a atenuante da 

“confissão espontânea”, deixando, por consequência, também de agravar 

a pena.

Muito embora se tratar de reincidência especifica, o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que deve haver a compensação 

com a atenuante da confissão. Desse modo, impende salientar o seguinte 

precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA 

ESPECÍFICA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º, do CPP, consolidou 

entendimento no sentido de que "É possível, na segunda fase da 

dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão 

espontânea com a agravante da reincidência". II - E, recentemente, no 

julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou-se a tese 

de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada 

integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que 

não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra 

condenação pelo mesmo delito. III - Na hipótese, todavia, não foi 

reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor da acusada. 

O Tribunal a quo afirmou que as declarações da vítima, tanto na esfera 

policial, como em juízo, não foram esclarecedoras. O Magistrado 

sentenciante, por sua vez, nem sequer fez referência a depoimentos da 

recorrente, julgada à revelia. IV - Rever o entendimento das instâncias 

ordinárias reconhecendo a presença da atenuante (confissão 

espontânea) para compensá-la com a agravante da reincidência, implica 

exame aprofundado de provas, vedado em recurso especial, a teor da 

Súm. n. 7/STJ. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 

AgRg no AREsp 952.425/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017)”

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

furto simples, a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (24/05/2012), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CONCURSO MATERIAL

 Em razão do concurso material, impõe-se aplicar as penas 

cumulativamente, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

 Portanto, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA OS CRIMES 

DE ROUBO E FURTO DE 06 (SEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 10 (DEZ) 

DIAS DE RECLUSÃO E 27 (VINTE E SETE) DIAS-MULTA, fixando o 

dia-multa em um vigésimo (1/20) do salário mínimo vigente às datas do fato 

(21/05/2012 e 24/05/2012), que deverá ser atualizada e recolhida na 

forma e no prazo previstos nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, 

A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, tendo em vista a 

reincidência do réu, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Diante do total da pena privativa de liberdade aplicada, descabe falar em a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 (mormente os incisos II e II) e 77 (inciso 

I), ambos do CP.

Não obstante o reconhecimento da reincidência, bem como o quantum da 

pena aplicada, considerando a inexistência dos requisitos da prisão 

preventiva nos autos, CONCEDO ao réu o DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADE.

Oportunamente, no que tange aos objetos “Um (01) aparelho celular LG de 

cor branca (danificado) e um (01) aparelho toca CD de marca Philco, nº de 

série EK 001123V68C”, apreendidos às fls. 19, INTIME-SE o réu para que, 

no prazo de cinco (05) dias, comprove a propriedade dos mencionados 

objetos.

Não sendo encontrado no endereço declinado nos autos, desde já, 

INTIME-O pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) dias, 

para os fins descritos no parágrafo anterior.

Transcorrendo-se os prazos consignados sem a manifestação do réu, 

considerando o transcurso do dia da apreensão dos objetos até o dia da 

prolação deste decisum, DETERMINO que se proceda com a DESTRUIÇÃO 

dos citados objetos.

DEVOLVAM-SE, em definitivo, os objetos entregues para a fiel depositária 

Marli Hass Biancatto às fls. 21 dos autos.

 Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo prazo legal, 

pois, o réu se encontra assistido pela Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 05 de dezembro de 2017

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito
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Endereço: atualmente em local desconhecido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO ACERCA DA 

SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARTE DISPOSITIVA 

PARCIALMENTE TRANSCRITA.

SENTENÇA: “(...) Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-D/01-E, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o réu José da Silva, já qualificado 

nos autos, nas sanções do artigo 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código 

Penal. (...)Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há 

causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, 

para o crime de ameaça, a pena definitiva de um (01) mês e dezesseis 

(16) dias de detenção. A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL 

ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu 

§ 2º, alínea “c” do Código Penal. Descabem, no meu entendimento, a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade, face 

ao não preenchimento, por parte do condenado, dos requisitos legais 

(artigos 44, I e 77, III, ambos do Código Penal). O réu poderá apelar em 

liberdade, uma vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da 

prisão preventiva. (...)”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Robson Carlos Pereira 

dos Santos, Analista Judiciário, digitei.

Tangará da Serra - MT, 21 de setembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)
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Vistos etc.

Trata-se de persecução penal in judicio deflagrada pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, na qual se imputa ao acusado Ilário Batista 

Costa, devidamente qualificado nos autos, a prática, em tese, do crime 

tipificado no artigo 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

A exordial acusatória narra que:

 “(...) Na data de 04/04/2016, por volta das 13h00, em local incerto e não 

sabido, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado 

Ilário Batista Costa, prevalecendo das relações domesticas e familiares, 

com consciência e vontade, ameaçou a vitima Algemira Chaparro 

Maldonado, sua ex-namorada, por palavras, de causar-lhe mal injusto e 

grave (...)”.

 A denúncia foi devidamente recebida no dia 25 de novembro de 2016, 

conforme se constata da decisão de fls. 36, sendo o réu pessoalmente 

citado, conforme certidão de fls. 39.

Às fls. 40/44, por intermédio de advogado constituído, o réu apresentou 

resposta.

Na oralidade instrutória realizada no dia 15 de maio de 2018, foi ouvida a 

vítima Algemira Chaparro Maldonado, bem como a testemunha Maria 

Livrada Chaparro Maldonado (mídia de fls. 58).

Ademais, foi constatada a ausência injustificada do réu Ilário Batista 

Costa, apesar de devidamente intimado, conforme certidão de fls. 52, foi 

decretada sua revelia, na forma do art. 367 do CPP.

O Ministério Público, às fls. 59/62, pugnou pela condenação do réu como 

incurso no delito tipificado no artigo 147 do CP, com a incidência da 

circunstância agravante insculpida no artigo 61, II, “f”, do mesmo Estatuto 

Repressivo.

Por outro lado, a Defesa técnica, às fls. 63/68, pugnou pela absolvição do 

réu, haja vista a ausência de provas, com fulcro no artigo 386, VII do CPP.

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao 

devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se consubstanciada nos autos, 

através do boletim de ocorrência (fls. 11/11 verso), termos de 

declarações da vítima (fls. 12/13), pedido de providências protetivas (fls. 

15/17), termo de representação criminal (fls. 14), termo de declarações de 

testemunhas (fls. 19/20), bem como, pelos depoimentos prestados em 

Juízo.

 Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, haja vista 

que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios 

robustos e cristalinos que evidenciam a prática delitiva, senão, vejamos.

A vítima Algemira Chaparro Maldonado, ao ser auscultada em Juízo, em 

consonância com as declarações despendidas em sede policial, aduziu 

que no dia dos fatos apresentados, o réu foi em seu trabalho, 

ameaçando-a, dizendo que era para eles retomarem o relacionamento, ou, 

ela não seria de mais ninguém, além disso, falava para a mesma voltar 

para Vitória/ES, pois, o Município de Tangará da Serra seria muito pequeno 

para ambos.

Asseverou que, o acusado falava ainda que iria jogar gasolina e fogo em 

seu rosto e que iria cortar seu cabelo com um facão, informando que esse 

período de ameaça e perseguição durou por mais de um (01) ano (mídia 

fls. 58).

A testemunha Maria Livrada Chaparro Maldonado, ao ser inquirida pela 

Autoridade Policial, acerca da prática delitiva, afirmou:

“(...) Que o suspeito não aceita a separação; Que na primeira vez que a 

sua irmã pediu medidas protetivas 26/12/2014, o suspeito foi ao trabalho 

na declarante pedir para convencer a irmã para voltar com ele, caso o 

contrário a cidade ficaria muito pequena para eles dois; Que há uns 

quarenta dias a declarante passou na rua da casa da irmã e viu o suspeito 

lá parado; Que a declarante parou e o questionou o que ele estava 

fazendo ali já que eles estão separados e o suspeito disse que estava 

deixando uma caminhonete ali para um amigo, mas que a declarante 

entende que o suspeito estava esperando a sua irmã chegar do trabalho 

para fazer alguma coisa; Que a declarante informa que a sua irmã já teve 

que mudar de casa umas três vezes para fugir das ameaças e 

perseguições do suspeito; Que o suspeito é um homem agressivo nas 

palavras (...)” (fls. 33)

A testemunha foi novamente auscultada em Juízo, momento em que 

ratificou as declarações proferidas em sede inquisitorial, declinando 

detalhes significativos acerca da prática delitiva do réu.

Aduziu que só sabe dos fatos quando alguém lhe conta, pois, nunca 

presenciou os mesmos. Alegou, também, que a vítima lhe contava que o 

réu ia até seu trabalho e a ameaçava, além de ficar esperando quando 

esta saísse e ainda a seguia até sua casa. Informou, assim, que essas 

atitudes aconteciam reiteradamente, e que a ofendida já teve que mudar 

de casa para tentar fugir da perseguição que sofria (mídia fls. 58).

O réu Ilário Batista Costa, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, 

negou a prática do delito caracterizado no artigo 147 do CP. Vejamos:

“(...) Que perguntado se foi ao trabalho da vítima ameaça-la ou 

importuná-la o interrogando respondeu que não; Que passa na rua do 

trabalho dela esporadicamente; Que perguntado se entrou na casa dela e 

apagou as luzes e arrancou o relógio de água o interrogando respondeu 

que não; Que o interrogando diz que foi a vítima quem quis por conta 

própria voltar de Vitória para Tangará que ele não ficou insistindo; Que 

perguntado se fica na rua da casa da vítima a vigiando o interrogando 

respondeu que não, pois pelo fato de ser motorista pode ser que as vezes 

passe na rua da casa dela; Que perguntado se fica coagindo a vítima a 

sair da cidade respondeu que sugeriu que ela voltasse para Vitória para 

ficar com os filhos (...)” (fls. 25/26).

 O réu não foi interrogado em oralidade instrutória, pois, conforme acima 

mencionado, foi constatada sua ausência, apesar de devidamente 

intimado (fls. 52), tendo sido decretada sua revelia.

 Desse modo, compulsando com os autos, não obstante a negativa de 

autoria despendida pelo réu em sede policial, vislumbro que o delito 

insculpido no artigo 147 do Código Penal, restou evidenciado, através de 

elementos probatórios robustos e cristalinos, demonstrando, outrossim, 

que o réu Ilário Batista Costa efetivamente ameaçou, por intermédio de 

palavras, a vítima Algemira Chaparro Maldonado, fato este devidamente 

corroborado pela testemunha Maria Livrada Chaparro Maldonado.

A vítima, quando inquirida em Juízo, declinou detalhes significativos da 

prática delituosa, afirmando que se sentiu amedrontada com a conduta do 

réu, tendo em vista que proferiu palavras ameaçadoras em seu desfavor.
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Outrossim, impende consignar que a testemunha Maria Livrada Chaparro 

Maldonado ratificou as declarações proferidas perante a Autoridade 

Policial sendo que, em consonância com a versão apresentada pela vítima, 

afirmou que efetivamente o réu ameaçou a mesma.

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória, notadamente nos casos 

onde é corroborada pelas declarações harmônicas de testemunha.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)”

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito 

de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é 

desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de causar 

mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. 

No caso dos autos, a ofendida, além de ter solicitado medidas protetivas 

em desfavor do acusado, representou criminalmente em face de seu 

algoz.

Aliás, eis o precedente da corte Superior de Justiça explicando as 

nuances do crime de ameaça:

 “CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. 

SUPOSTA ATIPICIDADE E CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO 

FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA 

DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. 

DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. 

REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 

que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a 

concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Se o Juízo processante, após 

o encerramento da instrução penal e diante da análise das provas 

produzidas sob crivo do contraditório, reconheceu a materialidade e 

autoria delitivas, tendo sido a sentença confirmada pelo Colegiado ad 

quem, não há se falar em trancamento do processo-crime, sob alegação 

de suposta carência de justa causa para a persecução penal. 3. 

Considerando que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo 

probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser 

o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das 

alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido 

de provas, inviável em sede de writ. 4. Embora a palavra da vítima possua 

especial relevância no crime de ameaça, o juízo condenatório baseou-se 

não apenas na manifestação do ofendido, tendo sido valorados, 

igualmente, o teor de publicações do impetrante na rede social facebook e 

as provas testemunhais colhidas durante a instrução. 5. O crime de 

ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a 

intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que 

praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não 

tenha se sentido ameaçada. In casu, reconhecida a potencialidade 

ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade 

da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário 

reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. 6. Ainda que 

a Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, possa ter 

opinado pela absolvição do réu, tal pronunciamento não vincula o julgador, 

pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça 

de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao 

órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg 

nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). 7. No que se refere ao 

pleito de revisão da dosimetria da pena deduzido em sede de agravo 

regimental, os fundamentos declinados pela sentença condenatória para 

valoração negativa da personalidade do acusado mostram-se idôneos, 

sem que se possa inferir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da 

ordem de ofício. 8. Tratando-se de réu reincidente, a imposição do regime 

mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena decorre da 

literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo ser reconhecida a 

proporcionalidade do cumprimento inicial em regime semiaberto. De mais a 

mais, considerando que os delitos não ostentam natureza hedionda, não 

há se falar em afastamento do óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. 

9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi 

praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume 

especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer 

elemento apto a desconstituir a versão acusatória; pelo contrário, não 

compareceu na oralidade instrutória para declinar a sua versão defensiva.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 04/05, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Ilário Batista Costa, já qualificado nos autos, 

nas sanções do artigo 147, caput, c/c art.61, II, “f”, todos do Código Penal.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, analisando detidamente os registros 

acostados às fls. 35, vislumbro que o réu não ostenta nenhuma sentença 

penal condenatória transitada em julgado.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em um (01) mês de detenção.

Ademais, ainda em sede de segunda fase dosimétrica, entendo que a 

circunstância agravante insculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP, 

deve incidir no caso in concreto, razão pela qual, MAJORO a reprimenda 

outrora imposta em 1/6, atingindo, portanto, o quantum de um (01) mês e 

cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça, a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e 77, III, ambos do Código 

Penal).

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado, na forma da lei, observando-se que, neste caso, 
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está sendo assistido pela Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Por fim, verifico que o advogado postulou, em sede de alegações finais, a 

revogação da multa imposta na audiência de fls. 126/127 aos advogados 

constituídos do réu, na forma do art. 265 do CPP, sob o argumento de que 

houve um mero descuido da pauta de audiências e que não houve 

intenção de afrontar ao Juízo, muito menos abandono do processo e que 

sempre colaboraram acompanhando audiências quando nomeados ad 

hoc.

Nesse ponto, é fato público e notório que o causídico do réu, Dr. Carlos 

Alberto de Alencar Campos se mostra, diuturnamente, advogado zeloso 

junto aos seus clientes, comparecendo em todas as audiências e 

praticando sem retardo os atos processuais que lhe cabe, inclusive, de 

fato, por vezes aceitou nomeação para promover assistências gratuitas. 

Assim, forçoso se faz registrar que, indubitavelmente, se o causídico do 

réu não compareceu à audiência de fls. 55/56, que ensejou a aplicação da 

multa de que trata o art. 265 do CPP, não o fez por espírito emulativo ou 

visando causar retardamento ao processo e, muito menos, com qualquer 

intenção de abandonar a causa, se mostrando verossimilhantes suas 

alegações de que não o fez por questões de saúde, tendo repousado e 

perdido o horário da oralidade, de maneira que, excepcionalmente, 

ACOLHO tal pleito para o fim de REVOGAR a multa imposta com escoro no 

art. 265 do CPP, na audiência de fls. 55/56, por não vislumbrar intenção 

deliberada do causídico de abandonar a defesa do réu.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 31 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 220772 Nr: 10723-71.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL BRAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Souza Calixto 

Sanches - OAB:44.152 /OAB-PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - 

OAB:OAB/PR 11849

 Autos nº: 10723-71.2016.811.0055.

 Código Apolo nº: 220772.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 30 de setembro de 2016 contra Ismael 

Brand, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado 

no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que na data de 20/03/2016, por volta 

das 06h30min, na residência particular, localizada na Rua 100, nº924-N, 

Jardim Tarumã, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, 

denunciado Ismael Brand, com consciência e vontade, prevalecendo das 

relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima 

Indiana Geraldo Tardett, sua ex-companheira, ocasionando-lhe lesões 

corporais de natureza leve descritas no Laudo de Exame de Corpo de 

Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls.01-D/01-E).

 A peça inicial acusatória foi recebida em 26 de janeiro de 2017, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 35.

O réu, citado pessoalmente (fls. 37/verso) e, por meio de advogado 

constituído, apresentou resposta à acusação às fls. 41/48.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 68/69, com a oitiva da vítima Indiana Geraldo Tardett e das 

testemunhas Thalia Tardett, José Aureliano da Silva Junior e Dirce da Sena 

Ferraz, além do interrogatório do réu Ismael Brand, conforme mídia de fls. 

73.

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 74/77 

verso, pugnando pela condenação do réu como incurso nas penas do 

artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 80/87 requerendo a absolvição do réu e, em caso de 

condenação, a aplicação da pena no mínimo legal.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 É o relatório necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência policial (fls. 04/04 verso), laudo pericial 

(fls. 08/09), mapa topográfico para localização de lesões (fls. 10/10 

verso), termo de depoimento da vítima (fls. 05/06), bem como, pelos 

depoimentos prestados nos autos.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

 O réu, quando interrogado na DEPOL, não confessou a prática delitiva, 

aduzindo que:

“(...) Que já havia se separado de fato da vítima, no entanto no dia dos 

fatos Indiana ligou muito abalada em detrimento do falecimento de uma 

amiga; Que dormiu na casa da vítima para consola-la e no dia seguinte, 

bem cedo, Indiana pegou o telefone celular do interrogado e avistou 

conversas entre o mesmo e uma amiga; Que ficou nervosa e atirou o 

celular do suspeito contra a parede, vindo a quebrar o aparelho telefônico; 

Que neste momento as filhas de Indiana entraram no quarto; Que nega ter 

agredido fisicamente a vitima, no entanto diz que apenas houve uma 

discussão verbal; Que em seguida, a discussão verbal, vestiu-se suas 

vestimentas e saiu do local; Que confirma que injuriou a vitima com 

ofensas verbais, via mensagens do aplicativo Whatsapp, em várias 

oportunidades distintas, no entanto nega ter injuriado a filha da vitima de 

“sonsa” ou outros adjetivos pejorativos; Que recebe ligações 

rotineiramente da vitima, lhe ameaçando que caso o veja com outra mulher 

(namorada) irá mata-la; Que liga fazendo propostas se caso o interrogado 

pague os alugueis do imóvel que reside irá “tirar a queixa” (...)”. (fls. 

17/19)

O réu, quando interrogado em Juízo, alegou que no dia dos fatos ele e a 

vítima já estavam separados, e que a mesma o chamou para ir à sua casa, 

onde ela e suas filhas se mostravam muito nervosas devido a morte de 

uma amiga, nisso, acabou passando a noite lá.

 Não obstante, na manhã do mesmo dia, ao tomar banho, o indiciado disse 

que a vítima pegou seu celular para mexer e acabou jogando-o contra a 

parede e foi para cima do réu, onde este por sua vez, a empurrou para a 

cama e segurou seu braço, pois, dessa vez a ofendida queria jogar o 

celular contra si. Ademais, narrou que jamais agrediu ou teve a intenção 

de agredi-la, e que ela se machucava sozinha e depois do fato ela agia 

como nada tivesse acontecido conforme mídia de fls. 73.

Inquirida judicialmente, a vítima Indiana Geraldo Tardett informou que no dia 

dos fatos o telefone do réu tocou e era sua amante ligando e mandando 

mensagens, nisso, foi mostrar tais ligações e mensagens para o mesmo, 

que sem hesitar foi para cima dela querendo pegar o telefone de volta, 

dando-lhe socos na cabeça e apertando-lhe as mãos, consequentemente 

caindo no chão, momento em que suas filhas chegaram e gritaram para o 

réu parar, e este dizia que iria continuar “pois era para a vítima aprender”, 

parando apenas momentos depois.

Nesse ínterim, a vítima relata que suas filhas, portanto, presenciaram toda 

a agressão e não paravam de chorar, e que depois desse fato, se 

separaram definitivamente, porém, mesmo assim, o indiciado continua a 

xingando (mídia de fls. 73).

Em sua oitiva, a testemunha Thalia Tardett relatou que o réu sempre 

brigava com sua mãe, estando bêbado ou não, e lhe batia.

 Narrou que no dia em questão, o indiciado havia chegado bêbado, e uma 
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mulher lhe mandara mensagens (atual esposa), sua mãe viu essas 

mensagens e o réu foi para cima dela, situação em que presenciou tudo 

junto com sua irmã. Disse, também, que sua mãe gritava e pedia ajuda, e 

acabou ficando toda machucada (mídia de fls. 73).

Contudo, as testemunhas de defesa José Aureliano da Silva Junior e Dirce 

Senna, também presentes em audiência, relataram que nunca viram o réu 

agredindo a vítima, ou indo à sua casa para perturbá-la (mídia fls. 73); 

também, não presenciaram os fatos.

Como se não bastasse, o exame de lesão corporal (fls. 08/09) e o mapa 

topográfico para localização de lesões (fls. 10/10 verso) não deixam 

dúvidas acerca das agressões sofridas pela vítima.

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Por oportuno, calha à fiveleta consignar que nos delitos de violência 

doméstica, a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, 

muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos 

fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

 Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência é pacífica em emprestar 

grande valor à palavra da vítima em crimes desta natureza, ou seja, onde 

há a presença de violência ou grave ameaça, pois, fica sujeita a 

represálias e, muitas vezes, deixa de apontar o culpado por temê-las.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, o depoimento extrajudicial e 

judicial da vítima ganha mais força com a prova material colhida, que é toda 

consonante com suas declarações.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-D/01-E, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu Ismael Brand, já qualificado nos autos, 

nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de fls. 34.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE em três (03) meses de detenção.

 Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual, mantenho nesta 

fase dosimétrica. Todavia, constato a presença da agravante prevista no 

o quantum de três (03) meses de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais, a pena definitiva de três (03) meses de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

 Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e 77, III, ambos do Código 

Penal).

 O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 31 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 226400 Nr: 15375-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DUARTE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEVAIR PINTO MAGALHÃES - 

OAB:16.223

 Autos nº: 15375-34.2016.811.0055.

 Código Apolo nº: 226400.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 15 de fevereiro de 2017 contra Fabio 

Duarte Lima, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito 

capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que na data de 14/09/2016, por volta 

das 21:00h, na então residência do casal, localizada no endereço acima 

descrito, denunciado Fabio Duarte Lima, com consciência e vontade, 

prevalecendo das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade 

corporal da vítima Adrielle Cristine Gutjahr Rosa, sua companheira, 

ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve descritas no Laudo de 

Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de 

Lesões (fls.01-E/01-D).

 O réu foi preso em flagrante delito e, no dia 16 de setembro de 2016 o 

Magistrado antecessor lhe concedeu liberdade provisória (fls. 31/32 

verso), cujo alvará de soltura foi cumprido em 17 de setembro de 2016 

(fls. 49/50).

A peça inicial acusatória foi recebida em 07 de abril de 2017, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 54.

O réu, citado pessoalmente (fls. 57) e, por meio de advogado constituído, 

apresentou resposta à acusação às fls. 58/59.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 75/75 verso, com a oitiva da vítima Adrielle Cristine Gutjahr Rosa e das 

testemunhas PM Windsney de Oliveira Bandeira, Luiz Carlos Lima e José 

Osório Rosa, além do interrogatório do réu Fabio Duarte Lima, conforme 

mídia de fls. 57.

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 79/81 

verso, pugnando pela condenação do réu como incurso nas penas do 

artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 82/86 requerendo a absolvição do réu e, em caso de 

condenação, a aplicação da pena no mínimo legal.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 É o relatório necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 
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legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência policial (fls. 20/20 verso), laudo pericial 

(fls. 09/10), mapa topográfico para localização de lesões (fls. 11/11 

verso), pedido de providências protetivas (fls. 06/07), bem como, pelos 

depoimentos prestados nos autos.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

 O réu, quando interrogado na DEPOL, confessou a prática delitiva, 

aduzindo que:

“(...) Que nega as acusações que lhe estão sendo feitas, alegando que 

apenas usou dos meios necessários para se defender, pois a vitima é 

muito nervosa, agressiva e quando começa a discutir costuma partir pra 

cima do interrogado, no entanto ao ser indagado porque teria agredido a 

vitima no meio da rua, afirma que foi por causa da raiva que tinha passado 

com ela dentro de casa (...)”. (fls. 13/14)

O réu, quando interrogado em Juízo, alega nunca ter agredido a vítima, 

onde ele apenas se defendia, pois, era ela quem o agredia. No dia dos 

fatos em questão, confirmou novamente que não a agrediu, que a 

ofendida foi para cima dele, e ele apenas a segurou. Aduziu, inclusive, 

nunca ter deixado lesões na vítima e nunca ter arrancado seus cabelos ou 

tê-la arrastada pelo chão, de maneira que a vítima pode ter tirado o tufo de 

cabelo apresentado apenas para o incriminar, conforme mídia de fls. 78.

Inquirida judicialmente, a vítima Adrielle Cristine Gutjahr Rosa informou que 

sua relação com o réu sempre foi conturbada e discutiam muito e, no dia 

dos fatos, entraram em vias de fato, no caso, agressões.

Nesse ínterim, a vítima relata que o acusado realmente puxou seu cabelo, 

causando lesões, onde a mesma acabou batendo no muro. Hoje, porém, a 

convivência entre a ofendida e o réu se mostra pacífica (mídia de fls. 78).

Em sua oitiva, a testemunha PM Windsney de Oliveira Bandeira relatou que 

havia recebido a informação de violência doméstica, e quando chegou no 

local, avistou a vítima com um tufo de cabelo nas mãos alegando que foi 

seu marido que o arrancara, momento em que foi pedido a este para que 

comparecesse até eles.

 Narrou que no momento na condução o réu estava muito nervoso, tanto 

que tiveram que optar pelo uso da força para com este (mídia de fls. 78).

Como se não bastasse, o exame de lesão corporal (fls. 09/10) e o mapa 

topográfico para localização de lesões (fls. 11/11 verso) não deixam 

dúvidas acerca das agressões sofridas pela vítima.

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Por oportuno, calha à fiveleta consignar que nos delitos de violência 

doméstica, a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, 

muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos 

fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

 Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência é pacífica em emprestar 

grande valor à palavra da vítima em crimes desta natureza, ou seja, onde 

há a presença de violência ou grave ameaça, pois, fica sujeita a 

represálias e, muitas vezes, deixa de apontar o culpado por temê-las.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, o depoimento extrajudicial e 

judicial da vítima ganha mais força com a prova material colhida, que é toda 

consonante com suas declarações.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-C/01-D, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu Fabio Duarte Lima, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de fls. 53.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em três (03) meses de detenção.

 Passando à segunda fase verifico que não há agravantes e nem 

atenuantes, razão porque, MANTENHO a pena intermediária em três (03) 

meses de detenção.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais, a pena definitiva de três (03) meses de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

 Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e 77, III, ambos do Código 

Penal).

 O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 31 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 226984 Nr: 15825-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRO ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Autos nº: 15825-74.2016.811.0009.

 Código Apolo nº: 226984.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 09 de fevereiro de 2017, contra 

Valmiro Esteves, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos 

capitulados no artigo 147 e artigo 129, § 9º, ambos do Código Penal, em 

concurso material, com implicações na Lei 11.340/2006.

 Narra a denúncia, que:
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“FATO 01:

Na data de 06/05/2016, por volta das 19h00, na residência da vítima, 

localizada na Rua 38, nº 686-N, Jd. Paraíso, nesta cidade e Comarca de 

Tangará da Serra/MT, o denunciado Valmiro Esteves, com consciência e 

vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares, ofendeu a 

integridade corporal de Zélia da Silva, sua ex-convivente, ocasionando-lhe 

lesões corporais de natureza leve, atestadas via corpo de delito indireto.

Fato 02:

Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local do fato acima 

delineado, o denunciado Valmiro Esteves, , prevalecendo das relações 

domésticas e familiares, com consciência e vontade, ameaçou a vítima 

Zélia da Silva, sua ex-convivente, por palavras, de causar-lhe mal injusto 

e grave.

A peça inicial acusatória foi recebida em 18 de agosto de 2017, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 35/36.

O réu foi devidamente citado em 1º de setembro de 2017 (fls. 45) e 

apresentou resposta através de advogado constituído, na pessoa do Dr. 

Antônio Aguiar Ferreira (fls. 41/42).

 Durante a instrução processual, foi ouvida a vítima Zélia da Silva, bem 

como, as testemunhas Carla Cristina Silva Esteves, Thalyson Henrique 

Silva Esteves, Ana Carolina Silva Esteves e Maria Santos Silva, além do 

interrogatório do réu Valmiro Esteves (fls. 56/56 verso).

 Os memoriais finais do Ministério Público aportaram às fls. 61/65, 

pugnando pela total procedência da denúncia.

 Às fls. 66/69 verso, em suas alegações finais, a defesa pugnou pela 

absolvição do réu.

 Vieram conclusos.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Trata-se de ação penal instaurada onde o Ministério Público pretende, ao 

final, ver o réu Valmiro Esteves condenado pelo crime de ameaça, contra 

sua ex-convivente Zélia da Silva, e pela contravenção penal de vias de 

fato, em concurso material.

Inicialmente, antes de analisar os elementos probatórios contidos nos 

autos, imperioso consignar que o Ministério Público, em suas derradeiras 

alegações, pugnou pela incidência do instituto da emendatio libelli, 

devidamente insculpido no artigo 383, do CPP.

Desse modo, passo a analisar a aplicação do referido instituto nos autos:

De antemão, acerca da matéria, vale ressaltar o que preconiza o artigo 

383 do CPP, in verbis:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou 

queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em 

consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

(...)”

Pois bem.

Compulsando com acuidade a denúncia apresentada às fls. 05/07, 

constato que, de forma cristalina, foi narrado que a vítima Zélia da Silva 

efetivamente foi agredida pelo réu Valmiro Esteves, configurando, a priori, 

a contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

 Desse modo, considerando que o processado se defende dos fatos 

descritos na exordial, sendo prescindível a tipificação do fato ilícito, 

vislumbro que o referido instituto (emendatio libelli) deve ser aplicado no 

caso in concreto, para fins de análise das provas produzidas, bem como, 

dosimetria da reprimenda.

 De largada, convém ponderar que não obstante as alegações 

apresentadas pela combativa defesa, a materialidade da contravenção 

penal de vias de fato e dos crimes de ameaça contra a vítima Zélia da 

Silva está devidamente demonstrada pela prova testemunhal colhida 

perante a Autoridade Policial, na fase inquisitória, e em Juízo.

 A autoria dos referidos injustos penais, ao contrário do que sustenta o 

patrono do réu, restou devidamente comprovada e induvidosa, com base 

nos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial, como na fase 

instrutória, que convergem harmonicamente para o fato de ser Valmiro 

Esteves, o responsável pelo cometimento das infrações penais em tela.

 Nesse ponto, em que pese a defesa alegar que jamais houve a intenção 

de praticar os injustos contra sua ex-companheira, entendo, através dos 

depoimentos colhidos em sede de audiência e em sede de inquérito 

policial, que a conduta do réu merece reprimenda.

 Em seu interrogatório policial, juntado às fls. 26/27, o réu negou que 

tivesse praticado a contravenção penal de vias de fato e o crime de 

ameaça contra a vítima Zélia da Silva.

 Posteriormente, quando ouvido em Juízo, relatou que nunca agrediu a 

vítima, e que as discussões eram verbais. Ademais, esclareceu que no dia 

dos fatos, foi avisar a vítima em sua lanchonete que sua filha havia se 

machucado, momento em que foi correndo para casa com o fito de dar 

remédio à mesma e, ao chegar, xingando, caiu sentada no sofá, pois, 

havia esbarrado em seu braço.

 Não obstante, informou que acredita que a ofendida prestou queixa 

contra si na delegacia, pois, saiu brava de sua lanchonete para dar o 

remédio, além disso, disse que a vítima não chegou a bater a cabeça na 

parede, assim como também nunca a ameaçara (mídia de fls.58).

 Ao contrário das afirmações do acusado, a vítima Zélia da Silva, nas 

declarações prestadas no inquérito policial, narrou os fatos de forma 

coesa e coerente.

“(...) Que “ele não chegou a bater”, referindo ao acusado ter sugerido que 

iria agredir Carla, sendo assim não avistou marcas ou hematomas na 

citada, justamente porque não houve qualquer agressão, no entanto 

confirma que foi agredida pelo suspeito com um empurrão bem forte que 

bateu a cabeça contra a parede e diz: “perdi os sentidos”, mas descreve 

que não chegou a desmaiar; Que diante do exposto disse: “fiquei com um 

galo na cabeça por uns dois meses, até estes dias estava meio dolorido”; 

Que no momento do ocorrido, relata que sua filha Carla Cristina e seu filho 

Talisson testemunharam a agressão (...)” (fls. 19/20).

 Na persecução penal in judicio a vítima repete as mesmas declarações, 

não se contradizendo em nenhum momento, narrando que o réu sempre a 

ameaça, xinga e empurra, e que no dia dos fatos, quando chegou em casa 

do trabalho, foi empurrada por este, momento em que bateu a cabeça na 

parede, além do mais, disse que se o denunciasse, a mataria (mídia de fls. 

58).

 Não se pode olvidar que, entre a versão da vítima e a negativa do 

acusado, prevalece o relato da vítima quando inexiste motivo plausível que 

desabone seus depoimentos.

 Quando da sua oitiva em Juízo, a testemunha Carla Cristina Silva Esteves 

confirmou suas declarações extrajudiciais, inclusive, que viu o réu 

empurrando a vítima, que acabou caindo, porém, não viu este a 

ameaçando (mídia de fls. 58).

 Também em Juízo, o informante Thalyson Henrique Silva Esteves relatou 

que nesse dia seu pai apareceu em casa, onde ele e sua mãe discutiram, 

e desta discussão a vítima acabou caindo, por esbarrar no réu. Ademais, 

informou que o acusado a ameaçava dizendo que iria tirar sua mãe de 

casa, além de que ia matá-la também (mídia de fls. 58).

 Nota-se que a negativa do acusado restou solteira nos autos, 

contrapondo-se às declarações das vítimas seguras e harmoniosas, que 

demonstraram de maneira coerente que, efetivamente, o acusado de fato 

praticou vias de fato e ameaça contra a vítima Zélia da Silva.

Não se pode olvidar que, repito, entre a versão da vítima e a negativa do 

acusado, prevalece o relato da vítima, quando inexiste motivo plausível 

que desabone seu depoimento ou para esta, injustamente, acusar o réu.

 Neste sentido, já se manifestou o egrégio

 Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

 “AMEAÇA E VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA 

VÍTIMA - ALCANCE PROBATÓRIO - INDÍCIOS CONVERGENTES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da 

vítima tem especial relevância probatória, quando joeirada no crivo do 

contraditório. Para a condenação do acusado, basta apenas a existência 

de um quadro suficiente de indícios harmônicos e convergentes a 

configurar a sua culpa na prática do delito de ameaça e da contravenção 

das vias de fato. (Autos nº. 1.0177.07.007240-6/001 Relator: Des. 

Delmival de Almeida Campos. Julgamento: 27.01.2009; 

Publicação:06.02.2009. Disponível em www.tjmg.jus.br. Acesso em 

10.07.2009)

Ademais, tocante ao crime de ameaça, é de natureza formal e exige 

apenas a manifestação clara e inequívoca da vontade do agente de 

intimidar a vítima, independentemente do seu estado emocional e da prova 

do efetivo temor causado.

Em tais casos, vale citar o magistério de Julio Fabbrini Mirabete:

 "A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer 

castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis 

animo illata). É pois o anúncio da prática de um mal injusto e grave 

consistente em um dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticado 

por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito (carta ou bilhete), 

desenho, gesto, ou qualquer outro meio simbólico (fetiches, bonecos, 

etc)". (Autor cit., Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 4ª edição, p. 

1013)
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 É certo que o crime de ameaça não deixa vestígios, contudo, a sua 

configuração pode ser devidamente comprovada através da análise das 

provas produzidas nos autos, conforme exaustivamente debatido supra.

 Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

A DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu 

Valmiro Esteves, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 21 da Lei 

de Contravenções penais e artigo 147, do Código Penal, em concurso 

material.

 Muito bem. Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo 

a dosar a pena a ser aplicada ao réu para cada crime, no caso em tela.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

 QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA:

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) a seis (06) meses de detenção, ou multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de fls. 70.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante à inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a 

PENA-BASE no mínimo legal, qual seja, em um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes. Todavia, constato a presença da agravante 

prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do Código Penal, razão pela qual, 

MAJORO a pena outrora imposta em um sexto (1/6), restando o quantum 

em um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o primeiro 

crime de ameaça, a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO:

 A pena cominada para a contravenção prevista no artigo 21 do decreto 

3.668/41 a pena é de prisão simples de quinze (15) dias a três meses, ou 

multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de fls. 70.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante à inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito

 pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a 

PENA-BASE no mínimo legal, qual seja, em quinze (15) dias de prisão 

simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, não vislumbro a 

presença de nenhuma circunstância atenuante, todavia, vislumbro a 

presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, in 

fine, do Código Penal, razão porque, aumento em um sexto (1/6) a pena 

nesta segunda fase encontrando um quantum de dezessete (17) dias de 

prisão simples.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de dezessete (17) 

dias de prisão simples.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre o crime de ameaça e 

contravenção penal de vias de fato, ENCONTRO UMA PENA TOTAL 

DEFINITIVA, DE UM (01) MÊS E CINCO (05) DIAS DE DETENÇÃO para o 

primeiro e DEZESSETE (17) DIAS DE PRISÃO SIMPLES para a segunda, a 

serem cumpridas em REGIME INICIAL ABERTO, nos termos do artigo 33, § 

2º, alínea “c”, do Código Penal.

 Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e 77, III, ambos do Código 

Penal).

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 31 de agosto de 2018

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE TEREZINHA VEFAGO - ME (REQUERIDO)

ROBERTO MARQUES ALENCAR & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/11/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000230-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIR ELIAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/10/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000246-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN PETERSON PONCETTI (REQUERIDO)
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Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/10/2018, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000249-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO NERES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/10/2018, às 17h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES ALEXANDRE XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

MATHEUS GHISI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/11/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002175-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/11/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/11/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002177-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/11/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA BERTOTTI ORGAN (REQUERENTE)

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES (ADVOGADO(A))

EMERSON DE MORAES (REQUERENTE)

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovida TAM LINHAS AÉREAS S/A, na 

pessoa de seu patrono, para que dentro do prazo legal informe ao Juízo 

os dados bancários.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-04.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOS (REQUERIDO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para 

que preste informação precisa, da data da ocorrência da referida tradição 

(informação inexistente nos autos), vez que esta será considerada como 

termo inicial para fins da transferência, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010483-14.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LIVRADA APARECIDA GAETE (ADVOGADO(A))

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seus patronos, para 

que dentro do prazo legal se manifeste nos autos, acerca da impugnação 

apresentada.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000438-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES (ADVOGADO(A))

ALZELINA BESERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

CRISTIANE SATTLER GHISI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LARI PAULO WEIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(90 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010205-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA IND. E COM. DE VIDROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR A DA CUNHA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Oficie-se ao Juízo deprecado, solicitando a devolução da carta 

precatória devidamente cumprida ou informações acerca do seu 

cumprimento. Com a devolução da missiva, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000274-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CASAGRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEZAIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JAQUELINE PERES LESSI (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CHAVIER DE BARROS (REQUERENTE)

MARIANA CRESTANI PALMA (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 29 de Novembro de 2018, às 08h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001906-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. O reclamante juntou aos autos um contrato de locação, assinado 

em data recentíssima (26/07/2018), anexando apenas a última folha na 

íntegra. Assim, faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda a juntada do documento de Id 14513733 de 

forma integral e regular. Além disso, deverá juntar qualquer outro 

documento que demonstre que efetivamente tem domicílio nesta Comarca, 

tudo sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 2 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (ADVOGADO(A))

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA GONCALVES LEITE (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 29 de Novembro de 2018, às 08h15min.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000212-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVEIRA JOSINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(60 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011589-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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Intimo a parte Exequente por meio de sua Advogada, para, requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011442-48.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

CRISTIANE SATTLER GHISI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

RENERIO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS SANSON GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 277351 Nr: 6839-63.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Requerente, por meio de seu advogado acerca do 

despacho de fls. 245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 117000 Nr: 7032-93.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ALMEIDA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RICARDO LEMOS ROTHEMANN, 

SONIA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA ROTHEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Embora não se tenha, efetivamente, qualquer outra informação acerca dos 

depósitos determinados na decisão de fls. 158/160, o INSS sugere, no 

ofíco de fls. 163, que a comunicação ao Juízo se dará após a totalidade 

dos descontos, já que informa que comunicaria ao Juízo quando da 

"conclusão do pagamento da dívida".

Não obstante, para que se verifique se efetivamente estão sendo 

realizados os descontos, oficie-se ao INSS solicitando-se informações, no 

prazo de 10 dias, acerca do cumprimento da decisão de fls. 158/160.

Deverá a Sra. Gestora Judicial certificar nos autos se há valores 

vinculados a este processo e, em caso positivo, qual o montante até o 

momento da verificação.

Em seguida, intime-se o exequente para manifestação no prazo de 10 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 53713 Nr: 3353-90.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CRISTINA NUNES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 VISTOS.

Dê-se ciência e expeça-se alvará, em favor do banco executado, do valor 

remanescente informado no extrato de fls. 257/258.

Em seguida, tornem os autos ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 106036 Nr: 4779-69.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERAÇAO ALVORADA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354/MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - 

OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Por ora, aguarde-se a conclusão do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, em trãmite sob nº 1001486-59.2017.8.11.0055, no 

Juizado Especial Cível desta Comarca (sistema Pje).

Deverá a Secretaria promover a conclusão dos autos após a conclusão 

do referido procedimento, ou para análise de requerimento eventualmente 

formulado pela exequente.

 Cumpra-se.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 21/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE - O EXCELENTÍSSIMO DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, MM. 

JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na Lei 

Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 339 de 854



008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público o Gabarito 

Provisório do II Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado 

para estudantes de Nível Superior em Direito e Tecnologia da 

Informação/2018.

* O Edital n° 21/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123402 Nr: 2270-20.2016.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO, SIMONE KOTHRADE 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS N. 2270-20.2016.811.0045 (CÓD. 123402)

Vistos etc.

1. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por FIAGIL LTDA. em face de 

AGENOR CASONATTO e SIMONE KOTHRADE CASONATTO, alegando, em 

síntese, que por meio do “1º Aditivo Ao Instrumento de Confissão, 

Assunção e Novação de Dívida”, datado de 18/12/2007, e do “2º Aditivo 

Ao Instrumento Particular de Confissão, Assunção e Novação de Dívida”, 

datado de 16/10/2009, constata-se ser credora dos requeridos da quantia 

de 6.123,16 sacas de soja de 60 kg cada, correspondentes ao valor de R$ 

355.134,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e cento e trinta e quatro 

reais).

Com a inicial vierem os documentos de f. 08/51.

Despacho inicial à f. 52.

O requerido Agenor Casonatto apresentou embargos monitórios às f. 

88/100, sustentando, com fundamento no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, 

a prescrição da pretensão da requerente/embargada, afirmando para 

tanto o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o vencimento 

da última parcela constante no “2º Aditivo ao Instrumento Particular de 

Confissão, Novação e Assunção de Dívida” (em 30/03/2011) e o 

ajuizamento da presente ação (em 14/04/2016).

 A requerente/embargada apresentou impugnação aos embargos às f. 

103/108 afirmando a iliquidez da obrigação de direito pessoal não 

cumprida (pela ausência da assinatura de duas testemunhas e/ou 

ausência da origem da dívida), o que afasta a aplicação do prazo 

prescricional de 05 anos (art. 206, § 5º, I, do CC) e implica na subsunção 

ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC).

 2. RELATEI O NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A teor do artigo 189 do CC, “violado o direito, nasce para o titular a 

pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem 

os arts. 205 e 206”.

 Com efeito, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória 

fundada em instrumento particular de confissão de dívida, como no caso 

sub judice, pela natureza pessoal e por constituir dívida líquida, rege-se 

pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular;”

Não subsiste a pretensão da embargada quanto à aplicação do prazo 

geral decenal, previsto no art. 205 da CC, na medida em que há prazo 

específico.

 A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO 

MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU 

DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. 1. Contrato de confissão de dívida. Conforme 

jurisprudência desta Corte Superior, as dívidas fundadas em instrumento 

público ou particular prescrevem em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 

206, § 5°, I, do Código Civil. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. 

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 297.939/DF, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 

30/03/2015)”

Pelo princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de determinada ação deve recair no dia em que se tornou 

possível à parte ajuizar essa mesma ação. In casu, o termo inicial para a 

contagem do referido prazo é a data do vencimento da última parcela 

estabelecida na confissão de dívida - 30/03/2011, findando, portanto, em 

01/04/2016.

 Assim, considerando que o ajuizamento da presente ação monitória se 

deu em 14/04/2016, não restam dúvidas de que a pretensão deduzida se 

encontra fulminada pela prescrição.

 3. ISTO POSTO, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, c/c o art. 

487, II, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e 

JULGO EXTINTA a presente ação monitória em face da implementação da 

prescrição.

 3.1. Pelo princípio da sucumbência, condeno a requerente/embargada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

3.2. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35850 Nr: 864-71.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAL, EAL, WJL, SLAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLY TAMARA CIUPAK - 

OAB:21829/O, Anderson Diego Ciupak - OAB:21810/O, LIDIANE 

PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/18.013, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/11324

 Certifico e dou fé que, diante da certidão do Oficial de Justiça, bem como, 

o r. despacho, encaminho-os autos ao arquivo provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32513 Nr: 754-09.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. 

NAT. RENOVÁV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉCIO JAPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT. 1662135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 32513.

Vistos etc.

1. Cuida-se de embargos de declaração (f. 61) em que se argumenta a 

existência de omissão no que foi decidido na decisão de fl. 60, acerca da 

exceção de pré-executividade.

 2. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, os Embargos de Declaração estão bem construídos e merecem 

provimento.

 É que, apesar da decisão ter julgada improcedente a exceção de 

pré-executividade, é de se observar que deixou de fundamentar e 

apreciar o pedido quanto a prescrição intercorrente postulada pela parte 

Embargante. Posto isto, faço constar que:

- DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Embora o instituto da prescrição intercorrente só tenha sido 

regulamentado com o NCPC (artigo 924, inciso V), sua aplicação já era há 

muito tempo reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência no âmbito das 
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execuções de título extrajudicial, e tem como objetivo penalizar o credor 

que se mantém inerte, mesmo ciente de que deve impulsionar a ação, 

sendo que o respectivo prazo começa a fluir a partir do instante em que o 

exequente, ciente de seu encargo - dar prosseguimento ao feito - , não o 

faz, deixando a demanda executiva parada por período de tempo superior 

ao prazo prescricional referente ao título executivo, o qual, no caso em 

comento, por se tratar de instrumento particular, é de 05 (cinco) anos 

(artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil).

Impende ressaltar que a fixação de prazos prescricionais pelo 

ordenamento jurídico tem por função primordial imprimir estabilidade e 

segurança às relações jurídicas, impedindo que estas se protraiam 

perpetuamente, colocando os sujeitos, indefinidamente, à mercê do titular 

de um direito.

Nas precisas palavras de Paulo Lobo, citado por Arnaldo Rizzardo, “a 

pessoa tem de exercer e exigir seu direito em tempo razoável, máxime 

quando se tratar de bens econômicos. A vida social é um eterno 

movimento. Quem deixa inerte seu direito compromete sua inerente função 

social. Não há direito isolado que possa ser usufruído apenas para si, em 

consideração com o meio social, ou deixado de lado indefinidamente, sem 

consequência. A ordem jurídica fixa, portanto, prazos que considera 

adequados, dentro dos quais o titular do direito deve exercê-lo 

definitivamente, por exigência de segurança do tráfico jurídico, de certeza 

das relações jurídicas e de paz social” (Prescrição e decadência. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 4).

Em razão desse imperativo de preservação da estabilidade social e da 

segurança jurídica é que se afirma que, no ordenamento jurídico pátrio, “a 

prescritibilidade é a regra, só havendo falar em imprescritibilidade em 

hipóteses excepcionalíssimas previstas em lei” (STJ - REsp 1.310.114/RS, 

4ª Turma, DJe de 08/09/2015).

Consoante anota Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “a 

prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada a ininterrupta 

do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a 

ocorrência da própria perda da pretensão” (Curso de Direito Civil: 1 – Parte 

Geral e LINDB. São Paulo: Atlas, 2015, p. 636).

Explanando acerca da aplicação da prescrição intercorrente, eis a 

preleção extraída de julgamento proferido pelo STJ:

 “Cumpre, antes de tudo, entender que a prescrição intercorrente, 

consoante aplicação, é resultante de construção doutrinária e 

jurisprudencial para punir a negligência do titular de direito e também para 

prestigiar o princípio da segurança jurídica, que não se coaduna com a 

eternização de pendências administrativas ou judiciais”. (REsp 

1034191/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/05/2008, DJe 26/05/2008)

Especificamente quanto à pretensão executória, o prazo da prescrição 

intercorrente começa a correr com o decurso do lapso temporal fixado 

pelo juiz para a realização de uma determinada diligência pelo credor. A 

cada cumprimento, a contagem do prazo prescricional é interrompida, 

reiniciando-se sempre que se esgotar o prazo deferido para a prática de 

um ato.

 De igual forma, interrompe-se o prazo prescricional sempre que deferida 

a suspensão da execução, reiniciando-se com o decurso do prazo da 

intimação da parte exequente para promover o prosseguimento do feito.

 Conquanto o prazo de suspensão do processo por vezes seja indefinido, 

a retomada de seu curso e reinício do prazo da prescrição intercorrente 

pressupõe a intimação do credor para diligenciar no processo, porque é a 

sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.

 A propósito, os seguintes precedentes do egrégio Superior Tribunal de 

Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. 1. Suspenso o processo de execução 

por ausência de bens penhoráveis, não flui o prazo prescricional pelo 

mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para 

a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a 

intimação do credor para diligenciar no processo. 2. Agravo regimental 

não provido. (AgRg no REsp 1463664/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

30/10/2014)”

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. DECRETAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. 1.- Estando suspensa a execução, 

em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo 

prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, hipótese que 

a extinção do processo por inércia do exequente em promover o 

andamento do feito não pode se dar sem a sua intimação prévia e pessoal. 

Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 

1357272/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/04/2014, DJe 19/05/2014).”

In casu, analisando o contido no caderno processual e nos registros do 

Sistema Apolo, verifica-se que a execução foi ajuizada em 17/02/2009, 

teve despacho inicial em 22/07/2009, restando a primeira tentativa de 

citação do executado infrutífera em 02/04/2011.

 O feito foi remetido equivocadamente a Procuradoria da Fazenda Nacional 

em 06/11/2012 e 26/03/2013.

A Exequente manifestou-se nos autos em 20/01/2015, postulando por 

nova tentativa de citação do Executado, as quais todas restaram 

infrutíferas.

Em 22/09/2016, a Exequente postulou pela busca de endereço nos 

sistemas disponíveis, a qual foi deferida à fl. 32 na data de 30/11/2016.

O feito foi impulsionado em 30/03/2017 para prosseguimento, sendo 

despachado em 13/07/2017, afixado edital em 14/09/2017 e remetido o 

feito ao curador especial.

 Na sequência, instado a se manifestar, o curador especial manifestou-se 

em 16/11/2017, e, devidamente intimado, o exequente manifestou quanto a 

exceção de pré-executividade apresentada em 11/01/2018.

Em resumo, estas foram as manifestações da exequente no decorrer do 

processado até o momento.

 Do relatado, observa-se que embora a execução tenha sido proposta há 

aproximadamente 09 (nove) anos, não houve inoperância/desídia da parte 

exequente pelo período necessário ao reconhecimento da prescrição 

intercorrente (no caso, 05 anos). Não houve a estagnação do processo 

por inércia da exequente.

 A pronúncia da prescrição intercorrente só se justificaria se a parte 

exequente buscasse reconstituir o procedimento mais de 05 (cinco) anos 

após ter sido intimada e ficado sem promover nenhuma movimentação no 

processo, o que, definitivamente, inexiste no presente caso.

Rejeito, portanto, a alegação da ocorrência de prescrição intercorrente.

 3. ISTO POSTO, nos termos do art. 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, com os 

fundamentos retro explanados para fins de rejeitar a tese da ocorrência 

de prescrição intercorrente invocada na exceção de pré-executividade.

 Mantenho inalteradas as demais disposições contidas na sentença.

 Lucas do Rio Verde – MT, 27 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 138471 Nr: 2497-73.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICULTURE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE 

PRODUTORES AGRICULAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327, LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:39760

 CÓDIGO 137471.

Vistos etc.

I. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em 

nenhum grau de jurisidição, sem ter dado oportunidade à parte para 

manifestar-se.

II. Posto isto, faculto a parte embargada (FORQUÍMICA), para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, fundamente o pedido de fl. 53, sob pena de 

indeferimento.

III. Intime-se. Cumpra-se.

 IV. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim
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 Cod. Proc.: 137201 Nr: 1806-59.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CÉSAR SCHANTZ, VIVIANE LAWISCH SCHANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA LAWISCH 

CARGNELUTTI - OAB:6394-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ao dar cumprimento ao determinado no despacho de fl. 50, 

observei que se trata de processo que não consta se o mesmo é justiça 

gratuita, bem como não foi atribuído valor da causa na inicial. Certifico, 

ainda, que nesta data procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte 

autora para providenciar o recolhimento da diligência do oficial de justiça 

para cumprimento do ato, anexando a guia e o comprovante de pagamento 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 14773 Nr: 666-10.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 14773.

Vistos etc.

I. Desnecessária a expedição de novo mandado de citação, dado o 

comparecimento espontâneo da executada com a interposição dos 

embargos em apenso (código 156451).

 II. Diga a exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 III. Cumpra-se. Às providências.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 156451 Nr: 3761-91.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 156451.

Vistos etc.

I. Conforme dispõe o artigo 98, caput, do CPC, têm direito à concessão da 

gratuidade da Justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

II. In casu, a despeito da hipossuficiência alegada, os documentos 

juntados aos autos pelos próprios embargantes repelem a miserabilidade 

aduzida.

III. Não bastasse a atividade desenvolvida pelos embargantes – produtores 

rurais, que por si só não pressupõe a condição de necessitados, os 

documentos acostados ao feito dão conta que não se tratam de 

“pequenos produtores rurais” conforme afirmado na inicial, mas 

agricultores de elevado potencial econômico e envolvidos em negócios 

jurídicos de valores consideráveis (a execução em apenso no ano de 

2005 já detinha valor superior a um milhão de reais e em consulta ao 

sistema Apolo verifica-se a existência de diversas ações onde se 

discutem relações jurídicas de valores elevados).

 IV. Ademais, os embargantes não trouxeram aos autos elementos 

concretos a indicar demanda extraordinária e essencial de despesas que 

os impossibilitem de arcarem com as custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Pelo contrário, pois a pretexto de demonstrarem 

a redução de sua área de plantio, juntaram aos autos cópia de contrato 

pelo qual venderam parte de propriedade rural pelo preço de R$ 

12.000.000,00 (doze milhões de reais).

 V. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita e determino o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 290).

VI. Intimem-se. Cumpra-se.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003210-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

ILDERLENE DE SOUSA SOBRINHO (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003210-31.2017.8.11.0045 

AUTOR: ILDERLENE DE SOUSA SOBRINHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c 

tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel 

Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois 

bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 23/02/2017, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a parte autora encontra-se acometida de patologias que 

possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o labor para o qual se 

encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a 

inexistência de incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames 

recentes, comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos 

problemas de saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum 

in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez 

que o cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte 

autora possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o 

exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao 

INSS que restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome 

da segurada: Iderlene de Sousa Sobrinho; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 038.645.473-69; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 
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Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de agosto de 2017. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES NUNES (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA (ADVOGADO(A))

SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EXECUTADO)

PRICILA BASSO (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DO ENVIO DA CERTIDÃO DE PENHORA PARA 

AVERBAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 

DEVENDO SER PROVIDENCIADO O PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS 

DIRETAMENTE NAQUELE.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003401-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. A. (ADVOGADO(A))

D. L. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112002 Nr: 4920-74.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Intimação da parte autora para que recolha diligência para cumprimento de 

mandado de penhora e intimação. Valor R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41848 Nr: 2157-42.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI ROMANO BORTOLINI, ARNALDO 

JOSE BORTOLINI, VERACI BORTOLINI, LUIZ ALBERTO BORTOLINI, 

CARMEN BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO KAVA - 

OAB:14468-A/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral 

da avença (f. 82), nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

julgo extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 2. Custas e honorários nos termos do acordo.

3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41848 Nr: 2157-42.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI ROMANO BORTOLINI, ARNALDO 

JOSE BORTOLINI, VERACI BORTOLINI, LUIZ ALBERTO BORTOLINI, 

CARMEN BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO KAVA - 

OAB:14468-A/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que atualize nos autos os endereços dos 

executados, para fins de intimação acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 15773 Nr: 1695-95.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO PASETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS -CTG 

SENTINELA DA TRADIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-MT, JEFFERSON CARLOTT - OAB:6679B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 35622 Nr: 642-06.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MIGUEL FUMAGALLI, MARILENE 

CLECI VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT, WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos tendo em vista 

a carta precatória devolvida sem cumprimento(fls. 106/111).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113048 Nr: 5517-43.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAECIO FELIPE MIRANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do petitório de fls 

186/189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 22447 Nr: 343-34.2007.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIA C. M. RIZZATO - OAB:MT 

- 9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708/MT

 Intimação da pare autora para que manifeste-se nos autos, tendo em vista 

a informação trazida às fls. 266.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108001 Nr: 2833-48.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTREIRA CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que recolha a diligência para cumprimento 

de mandado. Valor R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100883 Nr: 6571-78.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL AQUEDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte credora para que atualize o endereço do executado, 

para fins de prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 95812 Nr: 2565-28.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SCAIN & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRÍCIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:MT/10.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação as partes, item 2 despacho:"Vistos.

1. Defiro o pedido de f. 117, proceda-se com a transferência dos valores 

depositados em juízo.

2. Após, manifestem-se as partes sobre o cumprimento do acordo, 

voltando-me, após, concluso para extinção.

 3. Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 146943 Nr: 7537-36.2017.811.0045

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS, WJSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7537-36.2017.811.0045

 ESPÉCIE: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

PARTE REQUERIDA: TAMARA DE SOUZA e WARLEN JUNIOR SOARES DE 

ALMEIDA-MENOR

INTIMANDO(A, S): TAMARA DE SOUZA e WARLEN JUNIOR SOARES DE 

ALMEIDA, Endereço: Lugar não Sabido

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 100,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc. 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO ingressou com a presente “Ação de Destituição do Poder 

Familiar com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” em favor do menor 

ENZO MIGUEL SOUZA DE ALMEIDA (nascido em 22/01/2016), contra seus 

genitores TAMARA DE SOUZA e WARLEN JUNIOR SOARES DE ALMEIDA, 

alegando, em síntese, que o menor se encontrava abrigado na Casa Lar 

desde seu nascimento, tendo em vista que sua genitora também estava 

institucionalizada há bastante tempo, não havendo perspectivas de 

reintegração familiar, sendo certo que a própria genitora entendeu que a 

melhor forma de assegurar um desenvolvimento adequado e sadio ao filho 

seria através da adoção. Em relação ao genitor requerido, restou 

informado que o mesmo não assumia as responsabilidades inerentes à 

paternidade. Requereu, liminarmente, a suspensão do poder familiar dos 

requeridos, e ao final, a destituição do poder familiar dos requeridos sobre 

o menor. Com a inicial vieram os documentos de f. 26/604. A decisão de 

fls. 605/605v postergou a análise do pleito liminar determinando a citação 

dos requeridos. O requerido Warlen foi devidamente citado (fl. 612), 

deixando transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta (fl. 613). 

Relatório de acompanhamento da equipe psicossocial do juízo juntado às 

fls. 616/618. À fl. 619 o Ministério Público requereu a extinção da ação. Às 

fls. 620/623 foi juntado relatório elaborado pela equipe psicossocial do 

CREAS. 2. É o sucinto relatório. DECIDO. Conquanto a situação fática 

delineada na época da propositura da ação demonstrava uma inviabilidade 

de reintegração familiar, é certo que, após o ajuizamento da presente 

ação, a família de Tamara e Enzo empreendeu esforços para que os 

mesmos pudessem retornar à família natural. Na medida de proteção 

3020-95.2011.811.0045 Código 42711, a guarda de Tamara foi concedida 

à sua irmã Jéssika de Souza por ocasião da audiência concentrada 

realizada na data de 07/11/2017. Após, os acompanhamentos realizados 

pelas equipes técnicas restou verificado o ambiente favorável para a 

integração do menor Enzo, sendo concedida a guarda do mesmo à sua tia 

Jéssika de Souza em 21/03/2018. Desde então as equipes técnicas 

acompanham o núcleo familiar que vem se estruturando com sucesso, 

sendo certo que a situação de risco não restou mais verificada, bem como 

o genitor requerido está se aproximando do filho, buscando exercer seu 

papel, conforme se infere do contido no relatório técnico juntado às fls. 

616/623: “Entende-se que o infante Enzo Miguel encontra-se em ambiente 

adequado e seguro neste momento, sua família encontra-se com endereço 

certo, residindo todos os filhos com Jaci, e que esses contribuem com as 

despesas e obrigações domésticas, garantindo assim uma convivência 

harmoniosa neste núcleo familiar. Também foi possível observar que o 

genitor de Enzo Miguel está se aproximando do filho, garantindo assim 
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vinculação afetiva mais segura e convivência tanto com a figura materna, 

como com a paterna. Entende-se que o acompanhamento pode cessar, 

devido ao tempo de acompanhamento e por não ter sido verificada 

situação de negligência ou risco durante esse período, e o fato dos 

familiares responsáveis seguirem e compreenderem as orientações das 

equipes técnicas de referência (fl. 623)” A par disso, sem maiores 

delongas, considerando que as medidas de proteção ao infante 

alcançaram resultados positivos, culminando na reintegração familiar, 

resta verificada a perda superveniente do interesse processual, sendo 

que a extinção do feito, conforme aduzido pelo Ministério Público, é medida 

que se impõe. 3. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 485, VI do Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente ação. 3.1. Sem sucumbência, na 

esteira do disposto no artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº. 8.069/90). 3.2. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. 3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.’’

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 24 de setembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111397 Nr: 4616-75.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA GLEICIELE RIBEIRO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 97820 Nr: 4208-21.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REMÉDIOS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DOS REIS RICARDO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103032 Nr: 889-11.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE CONCEIÇÃO ZOTTIS BOSCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação Parcial da Tutela”, ajuizada 

por DENISE CONCEIÇÃO ZOTTIS BOSCOLI em face de CLEIDE MARIA DA 

CRUZ, ambas devidamente qualificadas, aduzindo, em síntese, que na 

data de 04.02.2004 firmou um contrato de promessa de compra e venda 

com a requerida, no qual vendeu o Lote 04, da Quadra 33, do Loteamento 

Bandeirantes. Informa que após o pagamento do imóvel e a tomada de 

posse, a requerida jamais tomou as providências necessárias para 

proceder a transferência do imóvel junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis, embora a requerente/vendedora tenha solicitado em diversas 

oportunidades para fazê-lo. Informa que diante de referida situação, após 

anos da transação realizada, foi surpreendida com citação em ação 

judicial proposta pelo Município de Lucas do Rio Verde lhe cobrando IPTU e 

acessórios referentes ao imóvel em questão. Informa que, diante de 

referida situação procurou a requerida, a qual firmou confissão de dívida e 

reparcelamento dos valores, contudo não efetuou os pagamentos. Informa 

que necessita ter seu nome limpo diante da atividade empresarial que 

exerce, e dessa forma precisou pagar a dívida, bem como anualmente 

precisa pagar o valor referente ao IPTU do imóvel que vendeu para a 

requerida. Pugna, liminarmente, para que seja determinada à requerida a 

obrigação de fazer consistente na imediata transferência do imóvel. No 

mérito pugna pela confirmação da liminar, bem como pela condenação da 

requerida ao pagamento de danos materiais (impostos pagos pela 

requerente) e danos morais. Juntou os documentos de fls. 22/70.

A decisão de fls. 71 deferiu o pleito liminar determinando que a requerida 

realizasse a imediata transferência do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

A requerida foi devidamente citada (fl. 78), deixando transcorrer in albis o 

prazo para apresentar contestação (fl. 79).

 Às fls. 80/81 a parte requerente informou que realizou o pagamento do 

IPTU referente ao ano de 2015, requerendo que referido valor fosse 

acrescentado aos danos materiais suportados pela mesma. Ainda, na 

petição de fls. 84/85 a requerente informou ter pago multa referente ao 

imóvel construído no lote vendido à requerida, gerada em decorrência de 

infração administrativa relacionada a problemas sanitários. Postulou que 

referida multa também fosse acrescida aos danos materiais.

Diante das petições que solicitaram o acréscimo do valor referente aos 

danos materiais, caracterizando emenda à exordial, através do despacho 

de fl. 94 foi determinado o recolhimento das custas processuais 

referentes à modificação do valor da causa, bem como a expedição de 

novo mandado de citação.

Às fls. 95/100 a parte requerente apresentou o comprovante de 

pagamento das custas adicionais.

Consoante se infere da certidão do Oficial de Justiça de fl. 106 não foi 

possível a realização da citação da requerida.

Às fls. 107/109 a parte requerente informou sua desistência em relação 

ao acréscimo dos danos materiais, pugnando pelo reconhecimento da 

revelia e julgamento da ação.

Na petição de fls. 110/114 a requerente postula novamente o julgamento 

antecipado da lide, informando o recebimento de notificação extrajudicial 

apontando irregularidades no imóvel vendido à requerida, o qual possui 

fossas sépticas expostas a céu aberto e escorrendo no passeio público, 

solicitando a regularização de tal situação, sob pena de aplicação de 

multa.

Às fls. 115/116 a parte requerente juntou o comprovante de pagamento do 

IPTU/2018 requerendo o acréscimo do mesmo nos danos materiais, sendo 

certo que na petição de fls. 117/120 informa a desistência de referido 

aditamento com o consequente julgamento antecipado da lide.

2. É o sucinto relato. Fundamento. Decido.

2.1. Do Julgamento Antecipado da Lide

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do 

artigo 355, inciso II, do CPC/2015, uma vez que a ré foi citada e não 

apresentou resposta à ação em tempo hábil, razão pela qual deve ser 

reconhecida a sua revelia, o que impõe a aplicação dos respectivos 

efeitos, de modo a reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pela 

autora, consoante disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, 

este último do seguinte teor: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”.

2.2. Da obrigação de transferir o imóvel

Verifica-se da análise da documentação encartada aos autos que a 

requerida adquiriu um imóvel da requerente, realizou o pagamento do 

mesmo, deixando de realizar a transferência junto ao Registro de Imóveis 

respectivo.

Ademais, restou avençado em contrato que as despesas de transferência 

seriam de responsabilidade da compradora, consoante se infere da 
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juntado às fls. 28/29.

Neste ínterim, é imperioso elucidar que a negativa na realização da 

transferência do imóvel ocasiona sérias consequências à vendedora, 

tendo em vista que esta permanece como responsável pelo imóvel.

A legislação pátria estabelece uma série de obrigações ao proprietário, 

tais como a previsão contida no artigo 937 do CC: “ O dono de edifício ou 

construção responde pelo danos que resultarem de sua ruína, se esta 

provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta”; bem como 

a responsabilidade delineada no artigo 1.345 do CC: “O adquirente de 

unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, 

inclusive multas e juros moratórios”.

Importante consignar que as obrigações do proprietário não se findam nas 

questões condominiais, sendo certo a existência de outras obrigações 

“propter rem”, como as decorrentes dos tributos vinculados ao imóvel e 

obrigações pelo pagamento do consumo de água.

In casu, a parte requerente vem sofrendo as consequências da inércia da 

requerida/compradora na transferência do imóvel, visto que anualmente é 

compelida a pagar o IPTU do mesmo, bem como recebe as notificações e 

multas referentes ao imóvel decorrentes de irregularidades encontradas 

no mesmo.

Dessa forma, é imperiosa a procedência do pleito no que concerne à 

obrigação da requerida em realizar a dita transferência, eis que tal decorre 

do contrato avençado entre as partes, bem como da legislação pátria.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência:

“APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO 

APELADO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR 

AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. REGISTRO 

DA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 

RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. MULTA 

CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Alega a apelante falta de interesse processual da apelada, 

sob a argumentação de que não poderia transferir para si um bem que 

possivelmente seria devolvido à apelada, pois pende ação de execução 

contra a mesma apelante, em curso na 1ª Vara de Execução de Título 

Extrajudicial de Brasília, na qual se busca a quitação da dívida. Não há 

razão para tal argumento, pois estão presentes todas as condições da 

ação. Destarte, conforme o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, a 

jurisdição brasileira é una, como decorrência do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, nos seguintes termos: a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Preliminar 

afastada. 2. Figurando expresso no contrato de compra e venda do 

imóvel, ser encargo da compradora arcar com os custos relativos à 

transferência do bem, incluindo-se a lavratura da correspondente 

escritura, e demonstrada a sua mora, uma vez que, mesmo notificada, 

deixou de comparecer em cartório de notas para efetivação do ato, 

correta a sentença que lhe impõe a obrigação de transferir o imóvel para o 

seu nome, mediante a lavratura da respectiva escritura pública. 3. A parte 

apelada não deu causa à inadimplência da apelante, que não deve se 

socorrer dessa situação para continuar com o descumprimento de suas 

responsabilidades como promissária compradora. No entanto, quanto à 

alegada inadimplência da apelante, tal fato é tanto do conhecimento da 

apelada que esta já protocolou ação de execução de título extrajudicial 

para cobrar os valores em atraso, o que não enseja ato ilícito. Recurso 

conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJDF, AC 

37704-19.2015.8.07.0001, Quinta Turma Cível, Relator Robson Barbosa de 

Azevedo, Julgamento em 11.04.2018).”

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O 

VENDEDOR PRETENDE COMPELIR O COMPRADOR A PROVIDENCIAR O 

REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. 

INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA PARA ANULAR A 

SENTENÇA. 1. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem 

julgamento do mérito, a ação de obrigação de fazer movida pelo vendedor 

do imóvel, por falta de interesse de agir. 2. O vendedor pretende compelir 

o comprador a providenciar o registro da escritura pública de compra e 

venda. 3. Hipótese de anulação da sentença. Interesse de agir. Enquanto 

não efetuado o registro de escritura, o imóvel continua sob o domínio do 

vendedor, acarretando todas as consequências daí decorrentes, como, 

por exemplo, a responsabilidade pelas obrigações propter rem, pelo fato 

da coisa, etc. Precedentes. 4. Apelação do autor provida para anular a 

sentença. (TJSP, AC 1019007-54.2014.8.26.0071, 9ª Câmara de Direito 

Privado, Relator Alexandre Lazzarini, Julgamento em 14.06.2016).”

Outrossim, totalmente cabível a aplicação da multa diária (astreinte) eis 

que a mesma está de acordo com a legislação processual (artigo 537 do 

CPC), bem como busca compelir a parte ao cumprimento de uma ordem.

 Ocorre que in casu, resta verificado que a requerida foi citada/intimada 

para cumprir a ordem há mais de 03 (três) anos, e até o momento não o 

fez, demonstrando a ineficiência da coerção lançada, que com o tempo 

veio a se mostrar deveras excessiva, motivo pelo qual, em consonância 

com o contido no artigo 537, §1º, I do CPC, limito-a ao valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), metade do valor do imóvel objeto da lide 

(conforme contrato de f. 28).

2.3. Dos Danos Materiais

Logrou êxito a requerente em demonstrar que, diante da inércia da 

requerida em proceder a transferência do imóvel, necessitou realizar o 

pagamento dos tributos e multas atrelados ao imóvel em questão.

Consoante se infere da exordial, a requerente postulou pelo ressarcimento 

do pagamento do IPTU relativo aos anos de 2012/2013 e 2014, bem como 

o reparcelamento, os quais totalizaram a quantia de R$ 2.678,77 (dois mil, 

seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), o que deve 

ser acolhido diante dos demonstrativos coligidos às fls. 46/53.

Incabível a condenação em outros valores sem a correspondente emenda 

e citação da parte ré.

 2.4. Dos Danos Morais

Resta demonstrado nos autos que a omissão da compradora/requerida em 

cumprir com a obrigação de realizar a transferência do imóvel, expôs a 

autora desnecessariamente ao ajuizamento de ação de execução fiscal, 

conforme se infere às fls. 38/44, sendo a mesma considerada como 

devedora, sem o ser, perante a municipalidade local.

Ora, mostra-se evidente que os transtornos causados pelo ajuizamento da 

execução tiveram repercussão jurídica digna de provocar danos morais, 

por indevida violação à imagem (art. 5º, X da Constituição Federal c/c 

artigo 186 do Código Civil).

Insta consignar ainda, que as preocupações ocasionadas em decorrência 

da omissão da parte requerida extrapolam os limites do mero 

aborrecimento.

Ademais, conforme informou a requerente, diante de sua atividade 

empresarial, necessita zelar pelo seu nome, sendo inconcebível ao 

deslinde das negociações que realiza, que conste como devedora junto 

aos órgãos públicos, necessitando periodicamente emitir certidões 

negativas junto a referidos órgãos.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPRADORES DE IMÓVEL QUE NÃO PROMOVERAM A 

TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO JUNTO AO CADASTRO IMOBILIÁRIO, ALÉM 

DE NÃO EFETUAREM O PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A 

PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA DE DIVERSOS EXERCÍCIOS, 

ACARRETANDO O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O 

AUTOR, ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE ARBITRADO. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ, AC 10916-48.2016.8.19.0007, 

Oitava Câmara Cível, Relator Adriano Celso Guimarães, Julgamento em 

16.03.2018).

DANOS MORAIS. ATRASO INJUSTIFICÁVEL DOS COMPRADORES DE 

IMÓVEL EM PROCEDER À TRANSFERÊNCIA REGISTRAL DO BEM E AO 

PAGAMENTO DAS DÍVIDAS IMOBILIÁRIAS. INSURGÊNCIA DOS RÉUS 

CONTRA A SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INDENIZATÓRIO DO 

AUTOR. REFORMA PARCIAL. INCONTROVÉRSIA QUANTO À DEMORA 

INJUSTIFICÁVEL DOS RÉUS E AO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS 

E BLOQUEIOS. DANOS MORAIS VERIFICADOS. REDUÇÃO, TODAVIA, POR 

CONTA DE PARCIAL RESPONSABILIDADE DO AUTOR. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, AC 1002381-60.2014.8.26.0361, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Carlos Alberto Sales, 

Julgamento em 18.05.2017).

DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSTERIOR 

CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR 

PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE 

JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. INÉRCIA DO CESSIONÁRIO. 

INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E CONDOMINIAIS. 

AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL E DE AÇÃO DE COBRANÇA DE 

TAXAS DE CONDOMÍNIO CONTRA A PROPRIETÁRIA REGISTRAL 

(ALIENANTE). DANO MORAIS. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA 
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TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES EM PROCESSO JUDICIAL DISTINTO. 

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. 

RESSARCIMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o art. 843 do Código Civil “a transação 

interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se 

declaram ou reconhecem direitos”. Nessa linha, não pode atribuir 

interpretação extensiva a cláusula constante de acordo, tanto mais na 

hipótese em que a própria parte interessada na interpretação ampliativa 

confere-lhe interpretação restritiva. O adquirente do imóvel deve ressarcir 

a alienante que quitou as taxas condominiais relativas a período posterior 

à venda do bem. Condena-se ao pagamento de indenização por danos 

morais o adquirente de imóvel que não providencia o registro da 

transferência bem como a atualização dos dados do imóvel junto a 

Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e não paga o respectivo IPTU, 

gerando a inclusão do nome do alienante em dívida ativa. Precedentes. 

Apelação provida parcialmente. (TJDF, AC 0051458-96.2014.8.07.0001, 

Quinta Turma Cível, Relator Hector Valverde, Julgamento em 31.08.2016).

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. A fixação 

de critérios para a quantificação do dano moral permanece a cargo da 

doutrina e da jurisprudência. Não tem aplicação em nosso país o critério da 

tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é prefixado. Predomina 

em nossa legislação o critério do arbitramento pelo juiz.

Deve o juiz, pois, levar em conta critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as condições do 

ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Neste sentido vem 

decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de 

REsp 135.202-0-SP.

Se o valor arbitrado não pode ser muito elevado, de modo a evitar o 

enriquecimento ilícito, por outro lado não deve ser diminuto a ponto de se 

tornar inexpressivo e inócuo.

 Daí a necessidade de se encontrar o meio-termo ideal, o qual reputo ser, 

no caso em apreço, levando-se em consideração os critérios 

supra-referidos (boa situação econômica das partes verificada diante do 

contexto dos autos, razoável gravidade da lesão sofrida), a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), que se mostra satisfatória e suficiente para 

minimizar os danos sofridos.

3. DISPOSITIVO

3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo 

procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de:

a) DETERMINAR que a parte ré providencie a transferência, junto ao 

Registro de Imóveis, para o seu nome e/ou para quem indicar, do imóvel 

Lote 04 da Quadra 33 do Loteamento Bandeirante – Município de Lucas do 

Rio Verde-MT, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de nova 

multa diária correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a sua 

incidência a 30 dias, restando confirmada a decisão liminar de fl. 71;

b) FIXAR, limitar e liquidar em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a multa 

decorrente do descumprimento da medida liminar.

c) CONDENAR a requerida no pagamento à autora da importância total de 

R$ 2.678,77 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete 

centavos), a título de dano material, devidamente acrescida da correção 

monetária, calculada pelo INPC, a incidir desde a data dos efetivos 

pagamentos (a – R$ 418,73 em 30.03.2012; b - 434,41 em 05.04.2013; c – 

R$ 1.121,73 em 25.09.2014; d – R$ 703,90 em 26/09/2013), e dos juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a 

partir da citação (arts. 405, CC e 240, CPC), ambos devidos até o efetivo 

pagamento.

d) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora da importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), relativamente aos danos morais sofridos, 

devidamente acrescida da correção monetária calculada pelo INPC e dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos 

devidos desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento 

(Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já 

que antes do arbitramento não há como existir mora).

3.2. Pela sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, 

fica a parte ré condenada no pagamento da integralidade das custas e 

despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor 

que, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho 

por ele realizado, e também a revelia encetada, fixo em 15% sobre o valor 

da condenação.

3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ELOI JAPENISKI (EXECUTADO)

ELIANE IZABEL MENEZES JAPENISKI (EXECUTADO)

DANIEL MARZARI (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO LAVA JATO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para que efetue o depósito complementar ao Sr. 

Oficial de Justiça, conforme a seguir descrito. "...Certifico, por fim, que as 

diligências complementares realizadas para o cumprimento dos atos de 

tentativa de citação e intimação importaram em R$ 90,00 (noventa reais) 

em diligências realizadas, além do que foi previamente depositado. Assim 

sendo REQUEIRO A INTIMAÇÃO da parte autora para depositar o 

ressarcimento do valor acima descrito, conforme determinado por Portaria 

009/13/DF de 23 de janeiro de 2013, a serem depositados em favor deste 

oficial de justiça que subscreve, pelas diligencias já realizadas, cujo boleto 

deverá ser gerado no site do TJMT."

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002954-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TERESA TERRA (EXECUTADO)

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEFERSON RISCIK

 

Processo n.º 1002954-25.2016.8.11.0045. Considerando-se que o credor 

apresentou a certidão atualizada da matrícula do bem imóvel, com 

fundamento no conteúdo normativo do art. 845, § 1.º do Código de 

Processo Civil, Determino que se proceda a penhora do imóvel descrito no 

documento juntado no ID 14803267, mediante termo nos autos. Logo após, 

a escrivania deverá: a) expedir certidão de inteiro teor do ato de 

constrição judicial, para fins de averbação no Cartório de Registro de 

Imóveis [art. 844 do Código de Processo Civil]; b) proceder à intimação do 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a juntada de 

cópia da matricula atualizada do bem, com o registro da penhora; c) 

expedir carta precatória com o objetivo de efetivar a avaliação e venda 

judicial do bem imóvel; d) proceder à intimação das partes acerca da 

ultimação dos atos processuais de penhora e de avaliação. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002096-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. M. D. (AUTOR(A))

WANESSA FERREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

HELAINE FERREIRA ARANTES (ADVOGADO(A))

EDIANE ELIAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1002096-23.2018.811.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Depois, voltem conclusos. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1003878-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MAGNO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEFERSON RISCIK

 

Carta Precatória n.º 1003878-65.2018.8.11.0045. Intime-se o requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento das 

despesas de distribuição da carta precatória, sob pena de devolução da 

missiva. Após, com o pagamento, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado. Depois, com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 24 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003889-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BATISTINI (REQUERENTE)

NEUDI GALLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTIANE ALVES XAVIER (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JEFERSON RISCIK

 

Carta Precatória n.º 1003889-94.2018.8.11.0045. DESIGNO o dia 14 de 

novembro de 2018, às 13h30min, para realização de audiência para oitiva 

da testemunha Cristiane Alves Xavier. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando os dados da presente carta precatória e a data agendada para 

a realização de audiência. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001939-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI (ADVOGADO(A))

LEANDRO NEZI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDICIR LEMES (EXECUTADO)

 

INTIMO o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o 

andamento no processo, tendo em vista a CP juntada negativa.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89143 Nr: 3048-92.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO MADRID HORITA - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEMIR BATISTA DA COSTA, Cpf: 

70606935134, Rg: 667626, data de nascimento: 01/08/1972, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Executado, acima qualificado, atualmente em local 

incerto e não sabido, para que fique ciente acerca da penhora parcial de 

dinheiro, realizado na conta de sua titularidade.

Despacho/Decisão: Processo n.º 3048-92.2013.811.0045.Proceda-se à 

intimação do executado, acerca da penhora parcial de dinheiro, mediante a 

expedição de edital. Proceda-se também à intimação do Curador 

Especial.Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de julho de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 20 de setembro de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21945 Nr: 3203-42.2006.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORTADORA E 

IMPORTADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES SALETE PRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE A DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:MT 11.543 - A, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

da Ação de Cobrança ajuizada por ADM do Brasil Ltda contra Mirtes 

Salete Prante, para o fim de: a) CONDENAR a requerida no pagamento da 

quantia em dinheiro correspondente a R$ 9.744,00 (nove mil, setecentos e 

quarenta e quatro reais), com incidência de correção monetária, calculada 

pelo IPC-Fipe, desde 22/08/2006, e juros moratórios na ordem de 12% ao 

ano, a contar de 25/04/2008; b) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com 

espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO a requerida no pagamento das custas judiciais e de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 15% 

do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o 

trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em 

que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de setembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111310 Nr: 4578-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDIMAR ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL NOERI ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4578-63.2015.811.0045 – CÓD. 111310.

Constitui ônus do credor/exequente instruir o requerimento de 

cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito [art. 524 do Código de Processo Civil]. Diante disto, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente memória de 

cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24448 Nr: 2283-34.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME EDUARDO BORGES FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, FABIA CAROLINA MORRETO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:MT/9.301
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 Processo n.º 2007/50 – CÓD. 24448.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em que o credor pretende a 

satisfação de seu crédito, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Condeno o executado no pagamento das custas judiciais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43392 Nr: 3699-95.2011.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO SKURA, CLAUDETE SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SOUZA PONCE - 

OAB:MT/9.202, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 1. JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na Ação de Reintegração de 

Posse, para o fim de CONFIRMAR, na sua feição integral, a tutela de 

urgência precedentemente concedida e, como corolário natural:a) 

DETERMINAR a reintegração na posse do imóvel, objeto do contrato 

firmado pelas partes, da instituição financeira requerente, livre dos ônus 

incidentes (água, luz e IPTU), até a data da efetiva entrega do bem, que 

deverá ocorrer dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 

desocupação compulsória;b) CONDENAR os requeridos ao pagamento, em 

favor da instituição financeira requerente, da taxa mensal de ocupação de 

um por cento (1%) sobre o valor atualizado do imóvel, desde a data da 

alienação em leilão, até a data da imissão na posse do imóvel, cujo valor 

deve ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, 

mediante apresentação de cálculo aritmético;c) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito. CONDENO os 

requeridos no pagamento de custas judiciais e de honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda 

e o intervalo de tempo que o processo tramitou.Fica suspensa a 

exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, 

destinadas ao patrono da parte adversa, infligido aos requeridos, devido à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.2. JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, na reconvenção, e, como corolário, 

DECLARO encerrada a atividade cognitiva. CONDENO os reconvintes no 

pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à 

causa, considerando-se a natureza da demanda e o intervalo de tempo 

que o processo tramitou.Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das 

custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte 

adversa, infligido aos reconvintes, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita.PRI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95521 Nr: 2320-17.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J PAR AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:SP/257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2320-17.2014.811.0045 – CÓD. 95521.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud/InfoSeg e Renajud, visando obter informações a respeito 

do atual endereço da executada.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, que evidenciam que a 

executada se encontra em lugar incerto e não-sabido, com lastro no teor 

do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se 

proceda à citação da executada, mediante a expedição de edital. 

Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo 

Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de arresto online.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13166 Nr: 1962-04.2004.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MARIA ZEK, RUDINEI ZEK, VIVIANE MARIA 

ZEK, VANDERLEI ZEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para o fim de 

HOMOLOGAR, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha amigável discriminado na petição juntada nas 

fls. 219/220, dos bens deixados pelo falecimento de Eugenio Zek, 

atribuindo àqueles que nela figurem os respectivos quinhões, ressalvados 

eventuais direitos de terceiros, porventura existentes.Isento do pagamento 

de custas judiciais, devido à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita.Preclusa a presente decisão, expeçam-se formais de 

partilha e logo em seguida proceda-se a intimação das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal [art. 659, § 1.º do Código de Processo Civil], 

arquivando-se o feito, com as respectivas baixas no Cartório da 

Distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cristiano dos Santos 

Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 135095 Nr: 627-90.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

ARMINDO DRESCHER, LEONIR SOUZA DRESCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13.124-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 627-90.2017.811.0045 – CÓD. 135095.

Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida decisão que deixou 

de conhecer dos presentes embargos à execução fiscal pela falta de 

garantia da execução. Assim, pelo princípio da causalidade, aquele que 

deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente 

processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Diante disto, 

em complemento à decisão acostada à fl. 72 dos autos, CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas judiciais.

REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para cálculo das custas 

processuais de acordo com a Lei Estadual n.º 7.603/2001. Logo em 

seguida, INTIME-SE a parte devedora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o pagamento da dívida, sob pena de encaminhamento da dívida a 

protesto (valor abaixo de R$ 1.000,00) ou à Procuradoria Estadual para 

execução fiscal (valor acima de R$ 1.000,00), na forma do que dispõe o 
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Provimento n.º 88/2014-CGJ do TJMT.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93333 Nr: 519-66.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELE ALINE DALLA CORT, MARIELE ALINE 

DALLA CORT - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 519-66.2014.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formulada por HSBC 

Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo contra Mariele Aline Dalla Cort e Mariele 

Aline Dalla Cort – ME, em que objetiva compelir as executadas a efetivar o 

pagamento da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida, conforme se evola do conteúdo do documento 

arquivado nas fls. 103/104 dos autos. Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ c/c o art. 924, incisos II e III, ambos do Código 

de Processo Civil/2015.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110254 Nr: 4086-71.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA CILENE TOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR TOLARI CEZAR, HELENA TOLARI 

CEZAR, ANGELICA CILENE TOLARI, BRENDON JEAN RUTHES CEZAR, 

MARIA CARLOTA RUTHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA FAVRETTO - 

OAB:19.690 MT, JULIANE DESTRI NEGRETTI - OAB:20.028 MT

 Processo n.º 4086-71.2015.811.0045.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de incluir os registros dos advogados que patrocinam os 

interesses de Victor Tolari Cezar e de Brendon Jean Ruthers Cezar, 

fazendo-se consignar os nomes dos causídicos mencionados nas 

petições e procurações anexadas nas fls. 119/120 e 127/128 dos autos.

Após, proceda-se à intimação do requerido Victor Tolari Cezar, através de 

seu advogado constituído, via DJe, para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação.

Em seguida, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que atue 

na condição de curador especial da ré Helena Tolari Cezar, e apresente 

contestação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98513 Nr: 4804-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACT, BJRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PARIZZI - OAB:15.516, 

JULIANE DESTRI - OAB:20028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Item I – Por via de consequência, diante desta perspectiva, levando-se em 

consideração que a estimativa levada a efeito pela parte requerente, 

quando do arbitramento do valor dado à causa, caracteriza-se pela 

quantificação de valor a menor, sem considerar o montante do proveito 

econômico almejado, e diante do valor do rol de bens do espólio, atribuído 

pelas partes nas fls. 213/217 dos autos, ACOLHO o pedido de 

impugnação ao valor da causa, para o fim de DETERMINAR que o valor 

atribuído à causa na petição inicial, doravante, situe-se na ordem de R$ 

822.717,86. Proceda-se as anotações e registros necessários.Item II – Do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que o rol de bens do espólio, avaliado pelas partes, nas fls. 

213/217 dos autos, em R$ 822.717,86, obsta a concessão do benefício. É 

verdade que, em casos específicos, onde o patrimônio não tenha liquidez, 

pode-se admitir a flexibilização da norma, o que não é o caso dos autos, 

em que o falecido deixou vultosa quantia de dinheiro em conta bancária. 

Portanto, REVOGO o benefício da gratuidade da justiça.Proceda-se à 

intimação da parte requerente para que, no prazo de 15 dias, concretize o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo.Item III – A escrivania deverá 

promover a alteração dos dados e informações relativas aos cadastros de 

advogados no presente processo, com o objetivo de incluir os registros da 

advogada que patrocina os interesses de Brendon Jean Ruthers Cezar, 

fazendo-se consignar o nome da causídica mencionada na petição e 

substabelecimento juntados nas fls. 254/255 dos autos.Item IV – O Gestor 

Judiciário deverá rubricar a certidão contida nas folhas suplementares do 

termo de encerramento e de abertura dos volumes do processo.Item V – 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41604 Nr: 1913-16.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO DINIZ DA ROSA, BORRACHARIA 

RENASCENÇA, ANGELA MARIA VILAS BOAS DINIZ DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1913-16.2011.811.0045.

Concedo a exequente o prazo adicional de 20 (vinte) dias, para que 

apresente planilha de calculo atualizada da divida. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23400 Nr: 1254-46.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR. ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS VELLOSO 

VIEIRA MARCONDES - OAB:3599-B, MARIA APARECIDA MARTIN 

LOPES - OAB:7428/MT

 Processo n.º 1254-46.2007.811.0045.
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Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, 

depreende-se que não subsistem evidências concretas sobre a existência 

de créditos da empresa executada em mãos de terceiro. Embora Otaviano 

Olavo Pivetta tenha realizado um adiantamento no valor de R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para compra de bens 

móveis e imóveis da empresa JR Armazéns Gerais Ltda, no exercício 

financeiro de 2001 (fl. 360), o fato é, e isso não se pode sonegar, que não 

subsistem no processo qualquer indicativo de que o negócio jurídico tenha 

se efetivado. Pelo contrário, de acordo com o teor dos documentos 

juntados nas fls. 361/362 dos autos, deflui-se que, nos exercícios 

financeiros de 2010 e 2011, houve a dedução/devolução de parte do valor 

que havia sido adiantado para fins de compra. Tal circunstância evidencia 

que o contrato não restou concluído e, por conseguinte, que a empresa 

devedora não possui crédito em mãos do terceiro Otaviano Olavo Pivetta. 

INDEFIRO, portanto, o pedido de penhora dos bens objeto do contrato.

Proceda-se à intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118493 Nr: 8689-90.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN MARCELO KAPPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-SP 128 341

 Processo n.º 8689-90.2015.811.0045.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais formulado por Ivan Marcelo Kappes contra Banco 

Bradesco Financiamento S/A, que visa a retirada do nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito e o pagamento de indenização pela 

inscrição indevida do nome do requerente em tais cadastros de proteção.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimado para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18810 Nr: 286-50.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO VERDE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 

GILSON GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 Processo n.º 286-50.2006.811.0045.

Considerando-se que o devedor aderiu ao parcelamento da dívida e seu 

adimplemento encontra-se regular, suspendo o andamento do processo 

executivo por mais 120 (cento e vinte) dias. Após, exaurido o prazo, 

intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 12189 Nr: 979-05.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CASONATTO, AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Ante o exposto, DESACOLHO a exceção de pré-executividade formulada 

por Pedro Casonatto ajuizada por Premium Comércio e Representações 

Ltda.DETERMINO, com espeque no teor do art. 139, inciso IX do Código de 

Processo Civil/2015, a conversão/adequação da ação de execução para 

entrega de coisa incerta em execução por quantia certa e, como 

consequência direta, DETERMINO que o valor da obrigação permaneça 

estabelecido na quantia em dinheiro correspondente a R$ 110.000,00 

(cento e dez mil reais), deduzido eventuais pagamentos, acrescido dos 

encargos de mora contratuais.Providencie-se a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação de execução por quantia 

certa.Proceda-se à citação dos executados para que, no prazo de 03 

(três) dias, realizem a quitação da dívida, das custas e despesas 

processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de caução, 

se oponham à execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 

915, ambos do Código de Processo Civil].A ausência de pagamento 

voluntário, no prazo de 03 (três) dias, acarretará: a) na expedição de 

mandado de penhora e avaliação [art. 829, § 1.º do Código de Processo 

Civil]; b) na inclusão de registro desabonador em cadastros de proteção 

ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas 

do Rio Verde/MT, em 13 de setembro de 2018.Cristiano dos Santos 

Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94791 Nr: 1693-13.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDE VALCANAIA, ISABEL CRISTINA VALCANAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA A. M. DAROLD 

VALCANAIA - OAB:MT/12.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT/10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT

 Processo n.º 1693-13.2014.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional da 1ª 

Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105394 Nr: 1472-93.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO LUIZ FYDRISZEWSKI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Processo n.º 1472-93.2015.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 477, § 2.º do Código de Processo 

Civil, notifique-se o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre o conteúdo da petição juntada na fl. 346 dos autos, que 

aponta a possível existência de divergência.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114680 Nr: 6507-34.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Portanto, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima que a 

prova emprestada, no caso concreto, contém elementos de informação 

que podem, potencialmente, influenciar no julgamento da lide, como forma 

de prestigiar-se a aplicabilidade dos princípios da celeridade e da 

economia processual, com fundamento no conteúdo do art. 372 do Código 

de Processo Civil/2015, DEFIRO a adoção da prova emprestada, produzida 

no processo n.º 1472-93.2015.811.0045, código 105394, que deverá ser 

utilizada nesta demanda.Como medida de prudência, considerando-se que 

a instrução processual já se encerrou e foi autorizada, em caráter 

excepcional, a produção de outros meios de prova, Determino que se 

proceda a intimação das partes para que, no prazo comum de 10 (dez) 

dias, indiquem se pretendem produzir outros meios de 

prova.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de setembro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 8783 Nr: 144-51.2003.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & DULNIK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ANINHA NOVIS LTDA, EMILIO 

ANTONIO MULLER, NELVA FOLLE MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT, HERTON LUIS MÜHLBEIER - OAB:27.785/RS

 Processo n.º 144-51.2003.811.0045.

Trata-se de Ação Cautelar de Arresto promovida por Costa Dulnik Ltda 

contra Agropecuária Aninha Novis Ltda, figurando como terceiros 

interessados Emilio Antonio Muller e Nelva Folle Muller, todos já 

qualificados no processo.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a empresa autora Costa Dulnik Ltda e os terceiros interessados Emilio 

Antonio Muller e Nelva Folle Muller, devidamente intimados para promover o 

andamento do processo, quedaram-se inertes. Por via de consequência, 

diante desta moldura, tomando-se em consideração que o andamento do 

processo está paralisado por período superior a um ano, por negligência e 

inércia da parte autora, considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da ação.

Transitado em julgado, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41472 Nr: 1779-86.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA DAS GRAÇAS SCABENI SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1779-86.2011.811.0045.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Iolanda Dasgraças 

Scabeni Salvador contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em 

que visa à satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

a exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41410 Nr: 1716-61.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ WÍCARO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ROSIENE 

DOS SANTOS SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

WILLIAM JHEIMISSON RIBEIRO SILVA - OAB:22538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1716-61.2011.8.11.0045.

Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o prazo de 

manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito.

Cumpra-se com urgência a decisão judicial juntada na fl. 148 dos autos, 

pois se trata de processo classificado como “Meta 2 do CNJ”.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108855 Nr: 3293-35.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LEMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNESKI - OAB:14334/MS, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Antonia Lemes Ferreira contra o INSS, para o fim de:a) CONCEDER a 

tutela de urgência, para o fim de DETERMINAR que o INSS tome as 

providências necessárias no sentido de proceder à implantação do 

benefício aposentadoria por invalidez, em favor da requerente Antonia 

Lemes Ferreira, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias; b) 

DETERMINAR que o INSS realize o pagamento do benefício de 

auxílio-doença, para a requerente Antonia Lemes Ferreira, contado a partir 

da data do requerimento administrativo (08/04/2015), até a data da juntada 

aos autos do laudo médico (31/05/2017), a partir de quando deverá 

converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez;c) 

CONDENAR a autarquia requerida no pagamento dos valores das parcelas 

vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir juros de mora 

desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além de 

correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período;d) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito.ESTABELEÇO que a autarquia requerida deva ficar isenta do 

pagamento das custas judiciais.CONDENO a autarquia requerida no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor da condenação, dado a natureza 

da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de 

tempo em que o processo tramitou.DEIXO DE DETERMINAR a remessa 

necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, na 

hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 salários 

mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o 

seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a 

data da sentença.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112775 Nr: 5354-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO PEDRO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANI PEREIRA DE SOUZA 

DALL ALBA - OAB:/MT21223, JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - 

OAB:16.427 MT

 Ante o exposto, devido a ausência de interesse de agir, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO sem resolução de mérito, com fundamento no conteúdo do 

art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, CONDENO o requerente no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, 

devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil].Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119786 Nr: 438-49.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIGRÃOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ALMEIDA PEREIRA, ELTON BLASCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13.124-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 438-49.2016.811.0045.

Intime-se a autora, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, comprovando a distribuição da carta precatória 

perante o Juízo Deprecado, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 157 Nr: 6-31.1996.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304, FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:5478, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:98.479/MG, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Processo n.º 6-31.1996.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo e realize o pagamento das despesas 

do oficial de justiça.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26904 Nr: 949-28.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEIA DOS SANTOS SUPERMERCADO, CARINE 

TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Processo n.º 949-28.2008.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, formulado por Janice 

Maria Longhi Giotto contra Banco do Brasil S/A.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.
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Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89038 Nr: 2946-70.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÔNIA NICOLAI CHIODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2946-70.2013.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86140 Nr: 5826-69.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA BARBOSA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5826-69.2012.8.11.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

a respeito da impugnação ao cálculo. Após, venham conclusos para 

exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121121 Nr: 1132-18.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LEOMAR MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Processo n.º 1132-18.2016.8.11.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 72 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98551 Nr: 4836-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDJ, KBPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deiziane Padilha Silva Quintana 

- OAB:OAB MT 14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Processo n.º 4836-10.2014.811.0045.

Primeiramente, de suma importância registrar, por conveniente, que o 

dever de realizar a quitação do valor equivalente a 50% das despesas 

extraordinárias, pressupõe, como requisito que o guardião/credor 

apresente prova material pré-constituída idônea que demonstre que as 

despesas, que se visa ressarcir, foram, efetivamente, realizadas em 

benefício da menor. Há a necessidade, portanto, que o guardião/credor 

apresente notas fiscais e, também, receitas médicas indicando a aquisição 

dos medicamentos. A apresentação das notas fiscais demonstra somente 

que os fármacos foram comprados, mas isso não significa dizer que a 

aquisição se deu em benefício da menor. Portanto, diante desta moldura, 

DETERMINO que a cobrança do valor de 50% das despesas 

extraordinárias se efetive desde que apresentadas notas fiscais e 

receitas médicas indicativas da aquisição dos medicamentos.

INDEFIRO o pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial, para 

fins de apuração do valor devido, visto que constitui ônus do 

credor/exequente, principal interessado na satisfação da obrigação 

jurídica, instruir o requerimento de cumprimento de sentença com o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito [art. 534 do Código de 

Processo Civil].

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de calculo atualizada da dívida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29714 Nr: 3830-75.2008.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO CLEMENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALCIONE CORREA, MILTON ANTONIO 

BURILLE, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT, 

Núcleo de Prática jurídicas Faculdade La Salle - OAB:

 INTIMO o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

acerca da contestação de fls. 283/290.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97873 Nr: 4257-62.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUENIA BRITO COSTA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DIAS DE MELO 

GONZAGA - OAB:OAB/PE 36.982, DAMIANA ÂNGELA DA SILVA 

MORAIS - OAB:OAB/PE 37.608

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial dos embargos à ação monitória, formulados por Suenia Brito Costa 

Sales na ação monitória formulada por Kayo Maurity Sousa Lima, e como 

consequência direta:a) DECLARO constituído, de pleno direito, o 

documento sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, como 

título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código 

de Processo Civil/2015, observado os balizamentos, dos encargos de 

mora, definidos nesta sentença de mérito;b) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, CONDENO a embargante no pagamento de 
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custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à 

requerida/embargante, devido à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de setembro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121706 Nr: 1466-52.2016.811.0045

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO MALACARNE, 

CLAUDIA CARDOSO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Processo n.º 1466-52.2016.8.11.0045.

Cuida-se de PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO formulado por Salete 

dos Santos contra Espólio de Carlos Alberto Malacarne, em que 

argumentou, em suma, possuir um crédito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), representado por sentença condenatória. Requereu, ao final, a 

procedência do pedido para o fim de habilitar seu crédito no processo de 

inventário, com a separação de bens suficientes para saldar a dívida.

Fora intimada a inventariante, que efetivou o pagamento da dívida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o requerido realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de liberação da quantia depositada no processo, bem 

prol da exequente.

Preclusa esta decisão, traslade-se copia da sentença para o processo 

principal e, depois, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97330 Nr: 3810-74.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA NONATA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Raimunda Nonata Batista dos Santos contra o INSS, para o fim de:a) 

CONCEDER a tutela de urgência para o fim de DETERMINAR que o INSS 

tome as providências necessárias no sentido de proceder implantação do 

benefício previdenciário consistente no amparo assistencial à requerente, 

no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias;b) DETERMINAR ao INSS que conceda o 

benefício do amparo assistencial para Raimunda Nonata Batista dos 

Santos, contabilizado a partir da data do protocolo do requerimento 

administrativo, devendo perceber mensalmente um salário mínimo, com 

espeque no conteúdo dos art. 203, inciso V da CRFB/88, art. 20 da Lei n.º 

8.742/1993 e art. 34 da Lei n.º 10.741/2003;c) CONDENAR a autarquia 

requerida no pagamento dos valores devidos, a contar da data do 

protocolo do requerimento administrativo, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, com incidência desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida, e acrescidos de juros de mora, de acordo com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;d) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feitol.ESTABELEÇO que a requerida deve ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais.CONDENO a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação, dado a natureza da ação, o 

trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou.DEIXO DE DETERMINAR a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 salários mínimos, considerado o 

valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e o lapso 

temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

18 de setembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42791 Nr: 3100-59.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRY HERREIRO DE MACEDO, IZABELLY HERREIRO DE 

MACEDO, IRAQUITYARA SILVA LIMA, ARTHUR GABRIEL LIMA 

FERNANDES, HERBERT VINICIUS LIMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO PRÓ ASFALTO SORRISO 

IPIRANGA - APASI E APASI CONCESSIONÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT/6.179-B

 Processo n.º 3100-59.2011.811.0045.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Meiry Herreiro de 

Macedo, Izabelly Herreiro de Macedo, Herbert Vinicius Lima Fernandes, 

Arthur Gabriel Lima Fernandes, representados por sua genitora Iraquityara 

Silva Lima, contra Associação Pró Asfalto Sorriso Ipiranga – Apasi e 

Apasi Concessionária, todos já qualificados no processo.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 554/555). Conforme se extrai do teor do termo 

de acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação da transação civil, visto que em consonância 

com os ditames legais.

Cumpre destacar, ainda, que a parte exequente afirmou, de forma 

expressa, que houve a quitação da dívida (fl. 562). Portanto, diante desta 

moldura, dado a existência de prova da extinção da obrigação jurídica [art. 

313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas judiciais pela empresa requerida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92561 Nr: 6408-35.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SUFREDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRELUCAS CONCRETO USINADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O, Luis Augusto Loureiro de Carvalho - OAB:17798, 

Thalisson Make Fernandes Ramos - OAB:23316

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação à 

penhora formulado por Concrelucas Concreto Usinado Ltda, no âmbito do 

requerimento de cumprimento de sentença ajuizado por Fernando 

Sufredine, e como resultado direto, DETERMINO que o valor do débito 

principal e dos honorários advocatícios permaneçam estabelecidos na 

quantia equivalente a R$ 17.501,33 (dezessete mil quinhentos e um reais e 

trinta e três centavos), atualizada até a data da penhora online 

(16/05/2018), conforme cálculo apresentado pelo exequente nas fls. 

167/166 dos autos.Preclusa esta decisão judicial: a) expeça-se alvará de 

liberação, em favor do exequente, da quantia equivalente a R$ 17.501,33 

(dezessete mil quinhentos e um reais e trinta e três centavos), 

registrando-se os dados bancários indicados na petição juntada nas fls. 

164/166 dos autos; e b) expeça-se alvará de liberação, em favor da 

executada, do saldo remanescente do dinheiro depositado no 

processo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

18 de setembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101936 Nr: 22432-07.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KB TRANSPORTES LTDA ME, ESTER BIRKHAN, 

MARIO AGOSTINHO KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22432-07.2014.811.0045.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 72, inciso II e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e do art. 3.º, inciso VI da Lei Complementar 

Estadual n.º 146/2003, determino que o processo seja encaminhado à 

Defensoria Pública para que atue na condição de curador especial dos 

requeridos, citados por edital, e apresente embargos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91589 Nr: 5470-40.2013.811.0045

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO MALACARNE, 

CLAUDIA CARDOSO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Processo n.º 5470-40.2013.8.11.0045.

Cuida-se de PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO formulado por Tarcísio 

Alexandre de Oliveira contra Espólio de Carlos Alberto Malacarne, em que 

argumentou, em suma, possuir um crédito no valor de R$ 5.300,00 (cinco 

mil e trezentos reais), representado por cheque. Requereu, ao final, a 

procedência do pedido para o fim de habilitar seu crédito no processo de 

inventário, com a separação de bens suficientes para saldar a dívida.

Fora intimada a inventariante, que efetivou o pagamento da dívida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o requerido realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Desentranhe-se o título executivo que instrui a petição inicial e 

entregue-se, mediante termo, à inventariante/devedora.

Preclusa esta decisão, traslade-se copia da sentença para o processo 

principal e, depois, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95813 Nr: 2566-13.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RALLE ALVES LEITE, DEBORA ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2566-13.2014.811.0045.

Compulsando o processo, é possível divisar que, de acordo com 

informações prestadas pelo perito, para fins de realização da prova 

pericial é imprescindível a apresentação de exame de espirometria (fls. 

166 e 172) e que a requerente, devidamente intimada, deixou de exibir o 

exame médico (fls. 174/175). Portanto, apenas como medida de prudência, 

Determino que se realize nova intimação da autora para que, no prazo de 

20 (vinte) dias, providencie a apresentação de exame atual de 

espirometria, sob pena de perda da prova e revogação da tutela 

antecipada.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98094 Nr: 4439-48.2014.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRDS, MAOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de seu 

mérito, em função do reconhecimento da ilegitimidade ativa ‘ad causam’ 

dos autores, o que faço com suporte no conteúdo normativo do art. 18 e 

art. 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.Custas judiciais 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de setembro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30826 Nr: 1002-72.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEVERDE-IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 
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OAB:14911-B/MT

 Processo n.º 2009/117 – CÓD. 30826.

Considerando-se que o ato de penhora recaiu em bem imóvel, com lastro 

no comando do art. 842 do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

intimação do cônjuge do executado, mediante a expedição de carta 

precatória à Comarca de Goiatins/TO (fl. 126-verso), acerca da penhora 

realizada.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89101 Nr: 3006-43.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BALESTIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT, 

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B/MT

 Processo n.º 3006-43.2013.811.0108.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar: a) se as 

partes litigantes, devidamente intimadas acerca da penhora no rosto dos 

autos, se manifestaram; b) se existem valores em dinheiro, depositados e 

vinculados a este processo, a qualquer título.

Proceda-se, mediante a expedição de ofício, ao cancelamento das 

averbações premonitórias realizadas, que derivem, como consequência 

direta, da existência desta demanda judicial, exclusivamente, e intime-se o 

exequente para que efetive o pagamento dos emolumentos perante o 

Cartório Extrajudicial.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37942 Nr: 2979-65.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVASSON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2979-65.2010.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109459 Nr: 3626-84.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Processo n.º 3626-84.2015.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada na fl. 140 dos autos. 

Após, venham conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81002 Nr: 172-04.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO 

AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Processo n.º 172-04.2012.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, formulado por Valdir 

Miquelin contra a União.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a observância da regra 

prevista no teor do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83109 Nr: 2577-13.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINDO MUNARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 Processo n.º 2577-13.2012.811.0045 – CÓD. 83109.

Proceda-se ao desentranhamento da certidão acostada à fl. 191, bem 

como promova-se a sua juntada, em ordem cronológica, nos autos do 

processo que tramita em apenso, posto que se refere àqueles autos, tudo 

devidamente certificado.

Notifique-se a perita para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a 

apresentação do laudo pericial. Com a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem [art. 

477, § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43057 Nr: 3363-91.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F&SLMFT, PEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3363-91.2011.811.0045.

Considerando-se que existem evidências concretas que demonstram a 

efetiva consumação da cessão do crédito, objeto da demanda (fl. 

145-verso), RECONSIDERO a decisão de fl. 143 dos autos, para a 

finalidade de DEFERIR o pedido de modificação/inclusão do polo ativo da 

demanda, para o fim de DETERMINAR que a companhia Iresolve 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A passe a integrar o 

polo ativo da lide, em substituição a instituição financeira Itaú Unibanco 
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S/A. Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do 

processo. Intimem-se a cedente e a cessionária.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo e promova a citação válida dos 

executados.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 132155 Nr: 6827-50.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAUANE BEATRIZ PEREIRA DE JESUS, DIVAN LEITE DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Processo n.º 6827-50.2016.811.0045.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Kauane 

Beatriz Pereira de Jesus contra Janete da Silva Pereira, em que visa a 

satisfação da divida alimentar.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimado para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Isento do pagamento de custas judiciais e honorários de advogado.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112585 Nr: 5246-34.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO PEDRO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS LOPES, ROSIMAR APARECIDA DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO - 

OAB:14474-E, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:MT/20.674, WILLIAN 

GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA 

- OAB:16.427 MT

 Processo n.º 5246-34.2015.8.11.0045.

Intime-se a advogada, que subscreveu a contestação, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente o instrumento de procuração. Intime-se, 

também, a advogada, que recebeu poderes para atuar no processo 

cautelar, através de instrumento de substabelecimento, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual do 

requerido.

Apenas como medida de prudência, considerando-se o julgamento da 

demanda cautelar, que tramita em apenso, proceda-se a intimação do 

requerente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, decline se possui 

interesse na produção da prova pericial.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 154703 Nr: 1223-16.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BALISTIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:OAB/MT 17.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1223-16.2016.811.0108.

Considerando-se que as partes litigantes celebraram transação civil, no 

âmbito da ação executiva principal, que promoveu, como consequência a 

suspensão do andamento da demanda expropriatória, e que o termo de 

acordo não fez qualquer registro acerca do desfecho da ação de 

embargos à execução, Determino que se proceda a intimação das partes 

litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se pronunciem acerca 

deste ponto, registrando-se, de modo expresso, que a ausência de 

manifestação dentro do prazo produzirá o efeito de manifestação tácita de 

desistência da ação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103417 Nr: 527-09.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ALVES DE MOURA EIRELI - ME 

(DROGARIA FARMACENTER), CLAUDIO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR 

RIGHI - OAB:8484/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - 

OAB:MT/4.255, MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - 

OAB:16711

 Processo n.º 527-09.2015.811.0045.

Intime-se a exequente, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88705 Nr: 2596-82.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Processo n.º 2596-82.2013.811.0045.

Com fundamento no teor do art. 313, inciso IV do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 828 do Código de Processo Civil 

c/c art. 7.º, inciso IV da Lei n.º 6.830/1980, DETERMINO que seja expedida 

certidão comprobatória do ajuizamento na demanda executiva. Expeça-se 

ofício, dirigindo-o ao Cartório de Registro de Imóveis das Comarcas de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 358 de 854



Diamantino/MT, Lucas do Rio Verde/MT, Sorriso/MT e Sinop/MT, que 

deverá ser instruído com cópia desta decisão judicial, com o fito de 

requisitar, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias: a) a realização de 

registro, à margem das matrículas dos imóveis, de propriedade da 

executada, da averbação premonitória; b) a remessa de cópia das 

matrículas atualizadas dos bens imóveis.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114688 Nr: 6511-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LIMA SILVA, ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780

 Processo n.º 6511-71.2015.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120485 Nr: 803-06.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA, 

WAGNER MOREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12560, MARCELO ÁLVARO C.N.RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 Processo n.º 803-06.2016.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 437, § 1.º do Código de Processo 

Civil, proceda-se a intimação da embargante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste a respeito dos documentos juntados pela 

empresa embargada.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103066 Nr: 297-64.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (FUNDO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELEI MATOS DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 297-64.2015.811.0045.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie 

o andamento no processo, comprovando a distribuição da carta precatória 

expedida perante o Juízo Deprecado.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 11413 Nr: 312-19.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI LUSSANI, SHELLDSON BEZERRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:2552-TO

 Processo n.º 312-19.2004.8.11.0045.

Considerando-se que foi proferida sentença que extinguiu parcialmente a 

ação, devido ao pedido de desistência com relação ao executado Nauri 

Lussani (fls. 106/109) e que, posteriormente, foi determinada, por erro 

material, a penhora de ativos financeiros do referido devedor (fls. 

142/144), DETERMINO que se proceda a devolução, à Nauri Lussani, dos 

referidos valores penhorados.

Proceda-se à vinculação dos valores em dinheiro, objeto da penhora 

realizada nas fls. 196/197 dos autos, a este processo.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 227 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6886 Nr: 79-90.2002.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIVAMIR FRASSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR STROSCHON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT/14916-B, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDAIR PAULINO 

CAPPELLESSO - OAB:DF 4.342, MARCIO LUCIANO ISOTON - 

OAB:20773

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no pedido de 

impugnação ao cumprimento de sentença, formulado por Oscar Stroschon 

contra Clivamir Frasseto, para o fim de: a) DECRETAR a nulidade de todos 

os atos processuais praticados posteriormente à intimação encartada na 

fl. 568 dos autos; b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com fundamento 

no conteúdo normativo do art. 85 do Código de Processo Civil, CONDENO o 

exequente, no pagamento de honorários de advogado, destinados ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído ao 

pedido de cumprimento de sentença, considerando-se o trabalho 

executado pelo advogado e a natureza da discussão.Considerando-se 

que a impugnação ao cumprimento de sentença apresenta o caráter da 

litigiosidade, revela-se cabível/pertinente a aplicação do princípio da 

sucumbência [cf.: STJ, REsp n.º 1.134.186/RS, Corte Especial, Rel.: Min. 

Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2011]. Logo, com espeque no conteúdo 

normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o 

impugnado no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído ao requerimento de 

cumprimento de sentença, considerando-se o trabalho desenvolvido, a 

natureza da demanda e o lapso temporal que o processo tramitou.Preclusa 

esta decisão, encaminhe-se o processo ao crivo do E. TJMT, para exame 

do recurso de apelação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22010 Nr: 3277-96.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO, SIMONE KOTHRADE 

CASONATTO, HILÁRIO CASONATTO, AGENOR CASONATTO, IZABEL 

BERTOTI CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3277-96.2006.811.0045.

Como medida de prudência, considerando-se que os documentos 

apresentados não comprovam a propriedade do bem imóvel, Determino a 

expedição de ofício: a) ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Terra Nova do Norte/MT, que deverá ser instruído com cópia do 

documento juntado na fl. 215 dos autos, com a finalidade de requisitar, no 

prazo de 10 (dez) dias, informações sobre a existência de bens imóveis, 

de propriedade do devedor Sady Casonatto; b) a Prefeitura Municipal de 

Terra Nova do Norte/MT, que deverá ser instruído com cópia do 

documento juntado na fl. 215 dos autos, com a finalidade de requisitar, no 

prazo de 10 (dez) dias, informações a respeito a existência de registro de 

bens imóveis, no cadastro imobiliário municipal, de propriedade do devedor 

Sady Casonatto.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a 

citação válida da executada Isabel Bertoti Casonatto.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 4327 Nr: 445-03.2000.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES DA VEIGA, FLORINDA SOARES 

DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO 

RODRIGUES - OAB:4591-B/MT, SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, WLADISLAU KUVIATZ - OAB:4.854B 

MT

 Processo n.º 445-03.2000.811.0045.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o objetivo de obter as duas últimas declarações de imposto 

de renda do executado.

Com a juntada da resposta da consulta, intimem-se os exequentes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29943 Nr: 3920-83.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Por via de consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de 

que os devedores-executados descumpriram as condições estabelecidas 

no acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da homologação 

do acordo, DEFIRO o pedido veiculado por parte da exequente, para o fim 

de: a) DETERMINAR que a demanda expropriatória prossiga de acordo 

com as disposições concernentes à execução por quantia certa; b) 

DECRETAR a rescisão da transação civil.Considerando-se que se 

consumou a citação válida dos executados logo após a realização do 

arresto e que não se efetivou o pagamento voluntário da obrigação, com 

lastro no conteúdo art. 830, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO 

A CONVERSÃO do arresto do bem imóvel, realizado nas fls. 54/60 dos 

autos, em penhora, independentemente de termo.A escrivania deverá: a) 

expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do Código de 

Processo Civil]; b) proceder à intimação do exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da matricula atualizada do 

bem, com o registro da penhora; c) expedir mandado judicial com o 

objetivo de efetivar a avaliação do bem imóvel; d) proceder à intimação 

das partes acerca da ultimação dos atos processuais de penhora e de 

avaliação.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115024 Nr: 6686-65.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA, 

WAGNER MOREIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12560, MARCELO ÁLVARO C.N.RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Processo n.º 6686-65.2015.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 86 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42259 Nr: 2567-03.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Darci Cardozo contra o INSS, para o fim de, CONFIRMAR a tutela de 

urgência concedida e, como consequência direta:a) DETERMINAR ao INSS 

que conceda o benefício do amparo assistencial para o requerente Darci 

Cardozo, a ser contabilizado a partir da data do requerimento 

administrativo, em 16/03/2010 (fl. 29), devendo perceber mensalmente um 

salário mínimo;b) CONDENAR a autarquia requerida no pagamento dos 

valores das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo 

incidir juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se 

posteriores à citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde quando cada 

benefício for devido, compensando-se os benefícios inacumuláveis 

recebidos no período;c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 

9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da 

Lei Estadual n.º 7.603/2001, ESTABELEÇO que a autarquia requerida deve 

ficar isenta do pagamento das custas judiciais.Com relação aos 

honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com lastro no 

conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, CONDENO a 
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autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação 

[Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou.DEIXO DE DETERMINAR a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença.PRI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 154704 Nr: 300-87.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:OAB/MT 17.453

 Processo n.º 300-87.2016.811.0108.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por Nelson Balestieri contra 

Leandro Mussi, em que visa a satisfação de obrigação consubstanciada 

em contrato de compra e venda de imóvel rural.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 517/522). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

indiquem e identifiquem/discriminem os imóveis, que se objetiva realizar o 

cancelamento das averbações premonitórias, e que derivem, como 

consequência direta, da existência desta demanda judicial, 

exclusivamente. Logo após, proceda-se, mediante a expedição de ofício, 

ao cancelamento das averbações premonitórias realizadas e intime-se o 

executado para que efetive o pagamento dos emolumentos perante o 

Cartório Extrajudicial.

Intimem-se as partes litigantes, através dos advogados constituídos, via 

DJe, acerca da realização a penhora no rosto dos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39144 Nr: 4169-63.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ADEMIR SANDRI, JORGE LUCCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 Processo n.º 4169-63.2010.8.11.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 139, inciso V do 

CPC/2015, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 14h30min. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118012 Nr: 8428-28.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FORTES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 INTIMO as partes acerca da designação da data para realização da 

perícia: 10 de outubro de 2018, à partir das 8:00, por ordem de chegada, 

ou à partir das 13:30, também por ordem de chegada, no Centro Médico 

Cespedes, na Av. Mato Grosso, n.º 936-S, b. Alvorada, Lucas do Rio 

Verde - MT.

 INTIMO, ainda, nos termos da decisão de fl. 53, a REQUERIDA para que, 

no prazo de 05 (cinco)dias, efetue o pagamento dos honorários periciais 

no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114815 Nr: 6560-15.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO BENICOLÓ - 

OAB:13.516/B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JOSÉ GETULIO 

DANIEL - OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 INTIMO os advogados do requerente para que, no prazo de 05 

(cinco)dias, forneçam dados bancários e CPF para expedição do alvará 

dos honorários sucumbenciais depositados nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 159447 Nr: 5515-68.2018.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA VALCANAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE MATOGROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA A. M. DAROLD 

VALCANAIA - OAB:MT/12.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5515-68.2018.811.0045.

A viabilidade técnica do cumprimento provisório de sentença que 

reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pressupõe, 

como condição indispensável, que o exequente instrua o pedido, dentre 

outros documentos, com: (a) certidão de interposição do recurso não 

dotado de efeito suspensivo; (b) procurações outorgadas pelas partes 

litigantes [art. 522, incisos II e III do Código de Processo Civil]. Estes 

documentos não foram anexados com a petição inicial. Portanto, com 

espeque no teor do art. 321 do Código de Processo Civil/2015, proceda-se 

a intimação da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda 

à emenda da petição inicial para o fim de apresentar certidão de 

interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo e as 

procurações outorgadas pelas partes litigantes.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 159447 Nr: 5515-68.2018.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA VALCANAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE MATOGROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA A. M. DAROLD 

VALCANAIA - OAB:MT/12.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5515-68.2018.811.0045.

A viabilidade técnica do cumprimento provisório de sentença que 

reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pressupõe, 

como condição indispensável, que o exequente instrua o pedido, dentre 

outros documentos, com: (a) certidão de interposição do recurso não 

dotado de efeito suspensivo; (b) procurações outorgadas pelas partes 

litigantes [art. 522, incisos II e III do Código de Processo Civil]. Estes 

documentos não foram anexados com a petição inicial. Portanto, com 

espeque no teor do art. 321 do Código de Processo Civil/2015, proceda-se 

a intimação da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda 

à emenda da petição inicial para o fim de apresentar certidão de 

interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo e as 

procurações outorgadas pelas partes litigantes.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003844-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIANO DE AGUIAR (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1003844-90.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

autor como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova documental, 

apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a instrução 

probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações do autor e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 

de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003877-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONELIO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1003877-80.2018.8.11.0045. Como é cediço, devido à 

aplicação do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário [art. 5º, inciso 

XXXV da CRFB/88], não subsiste a obrigatoriedade de promover-se o 

prévio exaurimento da instância administrativa para que a parte possa 

desfrutar do acesso à prestação jurisdicional. Todavia, a desnecessidade 

de condicionar-se o exercício do acesso à prestação jurisdicional ao 

prévio exaurimento da via administrativa, não descarta/rechaça a 

imprescindibilidade de a parte autora exteriorizar a caracterização de 

interesse de agir — que, como condição da ação, configura-se como a 

existência do critério necessidade-utilidade da pretensão e, portanto, parte 

da premissa da pré-existência de resistência e do conflito de interesses 

no âmbito do direito material. Portanto, diante desta moldura, conclui-se, 

por força de proposição lógica, que a propositura de ação cautelar de 

exibição de documentos bancários depende da comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e do 

pagamento do custo do serviço, se for o caso, sem os quais não restará 

configurado o interesse de agir para o ajuizamento da respectiva 

demanda. Esta orientação fundamenta-se em entendimento pacificado no 

âmbito da jurisprudência do jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, consolidado através do julgamento do Recurso Especial n.º 

1.349.453/MS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos. Por 

via de consequência, à míngua de existência de decisão administrativa 

que tenha indeferido a exibição dos documentos pretendidos, com 

fundamento no conteúdo do art. 321 do Código de Processo Civil, 

Determino que a parte autora providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

emenda da petição inicial para que demonstre o indeferimento 

administrativo da exibição do contrato e dos extratos bancários pleiteados, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Lucas do Rio Verde/MT, em 

24 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003903-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GALVAO EVANGELISTA (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1003903-78.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 
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repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 14 de novembro de 2018, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intime-se a parte autora, através de seu 

advogado constituído, via DJe, para que compareça no consultório médico 

do Dr. Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a 

fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte 

autora para que, caso queira, apresente quesitos (caso não tenha 

apresentado na petição inicial) e indique assistentes técnico, no prazo de 

15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e 

os quesitos unificados previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 

1 do CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a serem respondidos pelos 

‘expert’. I – DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) Número do processo b) 

Juizado/Vara II – DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) 

autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) 

Escolaridade g) Formação técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA: a) Data do Exame b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) 

Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame) IV – HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) Tempo de profissão c) Atividade 

declarada como exercida d) Tempo de atividade e) Descrição da atividade 

f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES 

MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. 

Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de setembro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003916-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEORME DA SILVA CLARENCIO (AUTOR(A))

VOLMIR RUBIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1003916-77.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, porquanto já 

vinha auferindo o auxílio-doença, que foi mantido entre 22/11/2013 e 

17/02/2018 (evento nº 15476322 – pág. 1). Esmiuçando o acervo de 

informações engendradas, denota-se que, em sede de reclamatória 

trabalhista (processo nº 0004677-12.2014.5.23.0101), o autor 

submeteu-se a avaliação médica, subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou que o autor, devido a lesão do cotovelo 

direito, apresenta incapacidade parcial e permanente, na faixa de 10% a 

20%, para o exercício de seu trabalho ou para a sua atividade habitual, 

conforme se observa do teor do Laudo Pericial encartado no evento nº 

15476313 – págs. 1/4. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrado, ainda que a título precário, que após a consolidação das 

lesões, decorrentes do acidente de trabalho, o autor experimentou 

sequelas que acarretaram redução da capacidade para o exercício da 

atividade laborativa que habitualmente exercia — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que o 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que o requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-acidente é medida que se impõe. Ante 

o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de 

Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as 

providências necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-acidente ao 

autor Leorme da Silva Clarencio, dentro do prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício ao autor. Considerando-se as particularidades da causa e como 

forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, 

inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 
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de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 24 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003936-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI (ADVOGADO(A))

DIONISIO PEDRO BRAUN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1003936-68.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

autor como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova documental, 

apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a instrução 

probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações do autor e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 

de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002891-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR (ADVOGADO(A))

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOULHOSA & CIA LTDA (EXECUTADO)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEFERSON RISCIK

 

Processo n.º 1002891-63.2017.8.11.0045. Item I – Considerando-se que a 

homologação de acordo, efetivada no curso de ação de execução, 

acarreta, de maneira automática e linear, na suspensão do processo até o 

integral cumprimento das condições idealizadas na transação civil — 

jamais na extinção do processo — [art. 922, paragrafo único do Código de 

Processo Civil], deflui-se, por força de proposição lógica, que o 

inadimplemento/descumprimento do acordo, por parte do devedor, implica 

na retomada do curso da demanda expropriatória, com a consequência de 

que a adoção do rito concernente ao cumprimento de sentença desponta 

como medida totalmente incabível [cf.: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70053488466, 17.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Gelson Rolim Stocker, j. em 

06/03/2013; TJRS, Apelação Cível n.º 70052525847, 17.ª Câmara Cível, 

Rel.: Des. Elaine Harzheim Macedo, j. em 31/01/2013]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de que os 

devedores-executados descumpriram com as condições estabelecidas no 

acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da homologação do 

acordo, Defiro Parcialmente o pedido veiculado por parte da exequente, 

para o fim de: a) Determinar que a demanda expropriatória prossiga de 

acordo com as disposições concernentes à execução por quantia certa; 

b) Decretar a rescisão da transação civil. Item II – Quanto à executada 

Boulhosa e Cia Ltda, tratando-se de pessoa jurídica, é válida a citação via 

postal, desde que realizada no endereço da sede ou filial e que seja 

identificada a pessoa que firmou o aviso de recebimento, não se exigindo 

o recebimento da carta AR por representante legal da empresa, segundo a 

Teoria da Aparência [TJRS – Agravo de Instrumento Nº 70077879310, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson 

José Gonzaga, Julgado em 29/08/2018]. Assim, tendo em vista que a carta 

AR foi recebida no endereço da empresa e identificado o recebedor, 

Reputo válida a citação da empresa executada Boulhosa e Cia Ltda (ID n.º 

9828857, pág. 2). D’outra banda, de acordo com a norma de regência, 

para a validade da citação pelo correio, da pessoa natural/física, 

afigura-se indispensável que o destinatário-réu receba, pessoalmente, a 

missiva, e aponha a assinatura no respectivo aviso de recebimento. Não 

basta simplesmente a entrega da carta no endereço do destinatário [cf.: 

STJ, REsp n.º 884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro Filho, j. em 

27/03/2007; STJ, REsp n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo 

Esteves Lima, j. 15/03/2007; STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte Especial, 

Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. Portanto, 

diante desta moldura, tomando-se em consideração que os avisos de 

recebimento, que guarneciam as cartas de citação e intimação pelo 

correio, endereçadas aos executados Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa e 

Paula Mecca Fabrin Boulhosa, foram recebidos por pessoa totalmente 

diversa dos executados (ID n.º 9828857, págs. 1 e 3), considero ineficaz 

e não-válido o ato de citação e intimação anteriormente concretizado e, 

portanto, Decreto a nulidade da citação. Não obstante isto, as assinaturas 

dos executados, desacompanhadas de patrocínio de advogado, lançadas 

no termo de acordo, não demonstra a ciência inequívoca acerca da 

presente ação, não configurando o comparecimento espontâneo [art. 239, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]. Diante disto, Intime-se a exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no processo e 

realize a citação dos executados Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa e Paula 

Mecca Fabrin Boulhosa. Item III – Intime-se a exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da matrícula atualizada do 

bem imóvel. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora. Item IV – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de setembro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002892-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR (ADVOGADO(A))

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA (EXECUTADO)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEFERSON RISCIK

 

Processo n.º 1002892-48.2017.8.11.0045. Item I – Considerando-se que a 

homologação de acordo, efetivada no curso de ação de execução, 

acarreta, de maneira automática e linear, na suspensão do processo até o 

integral cumprimento das condições idealizadas na transação civil — 
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jamais na extinção do processo — [art. 922, paragrafo único do Código de 

Processo Civil], deflui-se, por força de proposição lógica, que o 

inadimplemento/descumprimento do acordo, por parte do devedor, implica 

na retomada do curso da demanda expropriatória, com a consequência de 

que a adoção do rito concernente ao cumprimento de sentença desponta 

como medida totalmente incabível [cf.: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70053488466, 17.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Gelson Rolim Stocker, j. em 

06/03/2013; TJRS, Apelação Cível n.º 70052525847, 17.ª Câmara Cível, 

Rel.: Des. Elaine Harzheim Macedo, j. em 31/01/2013]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de que os 

devedores-executados descumpriram com as condições estabelecidas no 

acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da homologação do 

acordo, Defiro Parcialmente o pedido veiculado por parte da exequente, 

para o fim de: a) Determinar que a demanda expropriatória prossiga de 

acordo com as disposições concernentes à execução por quantia certa; 

b) Decretar a rescisão da transação civil. Item II – De acordo com a norma 

de regência, para a validade da citação pelo correio afigura-se 

indispensável que o destinatário-réu receba, pessoalmente, a missiva, e 

aponha a assinatura no respectivo aviso de recebimento. Não basta 

simplesmente a entrega da carta no endereço do destinatário [cf.: STJ, 

REsp n.º 884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro Filho, j. em 27/03/2007; 

STJ, REsp n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 

15/03/2007; STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte Especial, Rel.: Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que os avisos de recebimento, que 

guarneciam as cartas de citação e intimação pelo correio, endereçadas 

aos executados Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa e Paula Mecca Fabrin 

Boulhosa, foram recebidos por pessoa totalmente diversa dos executados 

(ID n.º 9829830, págs. 1 e 2), considero ineficaz e não-válido o ato de 

citação e intimação anteriormente concretizado e, portanto, Decreto a 

nulidade da citação. Não obstante isto, as assinaturas dos executados, 

desacompanhadas de patrocínio de advogado, lançadas no termo de 

acordo, não demonstra a ciência inequívoca acerca da presente ação, 

não configurando o comparecimento espontâneo [art. 239, § 1.º do Código 

de Processo Civil]. Diante disto, Intime-se a exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, promova andamento no processo e realize a citação dos 

executados. Item III – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001536-52.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PLACIDO ANTONIO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001536-52.2016.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003843-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA ADRIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003843-08.2018.8.11.0045. Efetivamente, segundo 

expressivo/significativo entendimento jurisprudencial, pacificado no âmbito 

da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a 

ideia, acerca do tema ‘sub judice’, de que o impedimento/abstenção da 

inscrição/manutenção de registro em cadastro de inadimplentes tão 

somente assumirá viabilidade prática na presença, de maneira 

concomitante, de três pressupostos: a) a existência de ação, proposta 

pelo devedor, contestando integral ou parcialmente o débito; b) a 

demonstração de que a cobrança indevida se lastreia na aparência do 

bom direito e em jurisprudência consolidada no âmbito do STJ ou do STF; 

c) que diante da contestação parcial da dívida, subsista depósito da parte 

incontroversa ou que seja prestada caução idônea. Portanto, diante desta 

moldura, conclui-se, por inferência racional, que a mera discussão, no 

âmbito judicial, a respeito da existência e/ou da qualidade da relação 

jurídica de direito obrigacional, não constitui obstáculo intransponível para 

inclusão do nome do suposto devedor no cadastro de inadimplentes. O 

teor do verbete da Súmula n.º 380 do STJ traduz essa orientação, 

fundamentado em entendimento sucessivo e pacífico no âmbito da 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, versando a 

respeito da temática/questão e registra, de maneira taxativa, que: “a 

simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, julgado conforme 

procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito 

de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “(…) ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. a) A abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: I) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor 

em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão 

observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a 

mora, correta a inscrição/manutenção. (…)” (STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, 

2.ª Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrihi, julgado em 22/10/2008). Pois 

bem. Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, mormente 

o teor do documento encartado no evento n.º 15375272 - págs. 5/7, 

deflui-se, em um juízo de cognição sumária, que as partes litigantes 

celebraram contrato de mútuo bancário e que a requerente possui uma 

dívida junto à empresa requerida no valor de R$ 3.611,90 (três mil 

seiscentos e onze reais e noventa centavos),decorrente da utilização de 

cartão de crédito. Todavia, a carência de plausibilidade do questionamento 

da dívida — visto que: a) a cobrança de juros remuneratórios 

capitalizados em periodicidade mensal é permitida, desde que, expressa e 

claramente, pactuada no contrato [cf.: STJ, REsp n.º 973.827/RS, 2.ª 

Seção, Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012]; b) não subsistem 

evidências de que a definição da taxa de juros remuneratórios, na época 

da contratação, tenha se realizado de maneira irregular (em excesso 

desproporcional, considerando-se a taxa media do mercado) —, conspira 

em prol da conclusão de que não se encontram presentes os requisitos 

mínimos tendentes a viabilizar a concessão da tutela de urgência 

destinada a impedir o registro nos cadastros de inadimplentes e a 

manutenção na posse do veículo. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que as hipóteses que autorizam a concessão da antecipação 

da tutela não se encontram presentes, tenho que o pedido formulado, a 

título de tutela de urgência, deva ser rechaçado, ao menos até a presente 

etapa processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado por Auxiliadora Adriene da Silva contra Brasil Card 

Administradora de Cartão de Crédito Ltda. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 14 de 

novembro de 2018, às 09h30min. Intime-se a requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 
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estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 

de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000492-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MARTINELLI (EMBARGANTE)

GELIO MARTINELLI (EMBARGANTE)

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1000492-61.2017.811.0045. Cuida-se de Embargos à 

Execução formulados por G. Martinelli e Cia Ltda, Geli Martinelli e Claudio 

Martinelli contra Banco do Brasil S/A, todos já qualificados no processo. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida, conforme se evola do 

conteúdo do documento arquivado no evento nº 15276100. Cumpre 

destacar, também, que conforme se extrai do conteúdo do termo de 

acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação da transação civil, visto que em consonância com os 

ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

Julgo Extinto o processo, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil/2015. Custas 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão 

judicial, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002814-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELIO MARTINELLI (EXECUTADO)

CLAUDIO MARTINELLI (EXECUTADO)

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1002814-88.2016.811.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial formulada por Banco do Brasil S/A contra G. 

Martinelli e Cia Ltda, Geli Martinelli e Claudio Martinelli, em que objetiva 

compelir os executados a efetivar o pagamento da obrigação jurídica. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida, conforme se evola do 

conteúdo do documento arquivado no evento nº 14939980. Cumpre 

destacar, também, que conforme se extrai do conteúdo do termo de 

acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação da transação civil, visto que em consonância com os 

ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

Julgo Extinto o processo, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ c/c o art. 924, incisos II e III, ambos do Código 

de Processo Civil/2015. Custas integralizadas quando do ajuizamento da 

petição inicial. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002790-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATANE ROCHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NATANE ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

ANDRE DE SOUZA COELHO GONCALVES DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

Danny Fabrício Cabral Gomes (ADVOGADO(A))

WILSON FURTADO ROBERTO (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002790-26.2017.8.11.0045. Cuida-se de Requerimento de 

Liquidação de Sentença ajuizado por Natane Rocha dos Santos contra 

Ympactus Comercial Ltda. – Me (Telexfree), Carlos Roberto Costa, Carlos 

Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril, em que visa a quantificar e 

apurar a existência de saldo credor, derivado do investimento da quantia 

de R$ 6.070,50 (sei mil e setenta reais e cinquenta centavos) na aquisição 

do plano denominado “AD Central” e “AD Central Family”. Narrou que não 

contou com tempo hábil para que a executada realizasse o pagamento das 

bonificações do plano, pois a empresa executada foi impedida de realizar 

suas atividades. Requereu, ao final, a procedência do pedido, para o fim 

de declarar a existência de crédito em favor da requerente. Foi procedida 

à citação dos requeridos. Os réus não apresentaram contestação. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É sucinto relatório. Passo a decidir. 

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, conclui-se que os réus, devidamente intimados, 

não apresentaram resposta/contestação (evento n.º 15044355). Deveras, 

de acordo com a norma de regência, a falta de contestação induz, como 

consequência automática, a incidência dos efeitos materiais da revelia e 

produz presunção de veracidade, de natureza relativa, dos fatos 

articulados por parte do autor na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. E, portanto, por gerar presunção relativa de veracidade, 

pode ser afastada pelo magistrado, à vista de outras circunstâncias que 

lhe impulsionem o convencimento em sentido contrário. A título ilustrativo, 

as ementas dos seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, que corroboram o raciocínio anteriormente desenvolvido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. 

REVELIA. EFEITOS. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A 

presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa. O 

alcance do artigo 319 do Código de Processo Civil deve ser mitigado, 

porquanto a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido 

inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e 

provas dos autos. Precedentes. 2. Recurso especial improvido. (STJ, 

REsp 689.331/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 

13/03/2006). “INDENIZAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. - A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz. Recurso especial 

não conhecido. (STJ, REsp 434.866/CE, Rel. Ministro Barros Monteiro, 

Quarta Turma, DJ 18/11/2002) Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que a única prova documental trazida 

pela requerente para comprovar seu direito à restituição do que 

supostamente teria investido na companhia requerida consiste em “prints” 
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de telas de computador, que revelam a existência de correspondências 

eletrônicas trocadas entre a autora e a empresa requerida, em que não há 

registro das datas e dos valores supostamente investidos (evento n.º 

9202510). O fato é, e isso não se pode sonegar, não subsistem 

evidências concretas que demonstrem, com um grau mínimo de 

segurança, o pagamento em favor da empresa requerida das quantias 

reportadas na petição inicial e que agora a autora pretende a restituição. 

Ora, a autora não trouxe aos autos qualquer extrato bancário ou recibo de 

depósito/pagamento para comprovar a alegada aquisição da empresa 

requerida de duas contas AD Central Family, no valor de R$ 6.070,50 (sei 

mil e setenta reais e cinquenta centavos). Não é comum, e foge da prática 

usual, o fato de alguém adquirir algo sem ficar com cópia do recibo de 

pagamento para comprovar a aquisição. Aliás, nesse particular, ressalto 

que o julgador não pode desprezar as regras da experiência comum ao 

decidir (art. 375, do CPC/15). Daí porque, ausente o respectivo recibo de 

pagamento, compete ao autor comprovar, por outros meios, a forma como 

supostamente se deu o ingresso na pirâmide financeira da empresa 

requerida, pois o Código de Processo Civil, no inciso I do artigo 373, 

expressamente prevê que é de responsabilidade do autor a produção da 

prova constitutiva do seu direito. Por via de consequência, diante dessa 

perspectiva, em que a revelia não induz as alegações do autor à condição 

de verdade absoluta, sendo necessário um mínimo de prova para que o 

pedido possa ser procedente, ônus do qual o autor não se desincumbiu, a 

teor do disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, 

considero que, solução outra não resta, senão a que opta pela 

improcedência do pedido. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais o seguinte aresto que versa acerca de questão que guarda 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO 

EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES INVESTIDOS PELOS DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE 

LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE 

COTAS NA PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO 

INDUZ A VERSÃO DO AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

EXEGESE DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 

0300349-22.2016.8.24.0002, de Anchieta, rel. Des. Jairo Fernandes 

Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 04-07-2017) — com 

destaques não inseridos no texto original. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Natane Rocha 

dos Santos contra Ympactus Comercial Ltda. – Me (Telexfree), Carlos 

Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do 

art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a requerente no 

pagamento de custas judiciais, ficando suspensa a exigibilidade do 

pagamento, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Fica suspensa a 

exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, 

destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do 

Código de Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 14 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 114428 Nr: 6391-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA SANTANA 

MIRANDA - OAB:15861/O

 Vistos etc.,(...) .ISSO POSTO, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

n°. 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade do acusado Fabio Alves 

Neres, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita no presente 

processo.P.R.I. Transitada em julgado, procedam-se as anotações, 

comunicações e transferências necessárias.Após, arquive-se, com as 

cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 107544 Nr: 2600-51.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ORIPIS BERLEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/0, Jeferson Riscik - OAB:21672/O, WILLIAN AUGUSTO 

MENDES CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345

 Vistos etc.,

1. Diante do teor da petição de fls. 90/91 e, considerando que a 

competência em sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se 

encontra o recuperando (artigo 1547 da CNGC/MT), em consonância com 

o parecer ministerial, DECLINO da competência para processar e julgar o 

presente feito em favor do Juízo da Execução Penal de Juína/MT, com as 

baixas e anotações de estilo, consignando nossas sinceras homenagens.

2. Via de consequência, considerando que o recuperando vai mudar para 

outra Comarca, revogo o uso da tornozeleira eletrônica, devendo o mesmo 

comparecer no setor competente do CDP de Lucas do Rio Verde/MT para 

a retirada de tal instrumento.

3. Comunique-se a direção da unidade prisional local.

4. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159849 Nr: 5747-80.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JESUS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010743-24.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PETROCIAM FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

VICTOR HUGO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010743-24.2014.8.11.0045 REQUERENTE: PETROCIAM FELIPE 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. Intimem-se as partes quanto o retorno dos autos, bem como 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Expirado o prazo e nada sendo requerido, 

arquive-se com as cautelas de praxe. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de janeiro de 
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2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005170-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

NIVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005170-22.2017.8.11.0045. REQUERENTE: NIVALDO DA SILVA 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para 

promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), embora tenha manifestado 

em tempo, deixou de colacionar nos autos comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome, descumprindo a decisão que determinou a 

emenda da inicial. Verifica-se pelo documento de id 12244539, verifico que 

o comprovante se encontra em nome de Fagner Valdo de Oliveira, bem 

como a declaração de residência não está com firma reconhecida, e como 

se não bastasse a declaração tem a finalidade de comprovação para a 

coordenação de recursos humanos e não a propositura da ação. 

Esclareço que a comprovação de endereço é essencial para fixação de 

competência dos juizados especiais. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as formalidade 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de 

junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005064-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAYN HUDYMA LOPES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 07/11/2018. às 15:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002479-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

ADONIAS CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002479-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADONIAS CASTRO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento em diligência. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011941-62.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011941-62.2015.8.11.0045. REQUERENTE: GEOVAN DA SILVA BRITO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. I. Efetive a intimação do 

condenado nas custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 dias, efetuar 

o pagamento. II. Cumprido o item I e não se efetivando o pagamento das 

custas e taxa judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e 

Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos 

(2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os 

valores de Custas e Taxa Judiciária elencados separadamente e 

atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da 

certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo sem 

pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, vara, 

número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, valor 

da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. III. Cumprido o item II efetive o 

arquivamento dos autos. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012168-52.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE DI CAMILO (ADVOGADO(A))

CESAR FELIX VALIENTE BENITEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8012168-52.2015.8.11.0045. REQUERENTE: CESAR FELIX VALIENTE 

BENITEZ REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Considerando o 

pagamento voluntário da condenação, intime-se a parte autora para 

manifestar concordância ou não com o pagamento, bem como os dados 

bancários para expedição do alvará, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

tornem conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de junho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

GIONGO E MATTANA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RODRIGUES SILVA - ME (REQUERIDO)

Danilo Rodrigues Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000334-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GIONGO E MATTANA 

ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME REQUERIDO: DANILO RODRIGUES 

SILVA - ME, DANILO RODRIGUES SILVA Visto etc., 1. Intime-se a parte 

Exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente o cálculo 

atualizado do débito. 2. Com a apresentação do cálculo, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 
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distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. 3. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). 4. Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. 5. Intimem-se e cumpra-se. 6. Intime-se e 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004692-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISELMA FELISBERTA DA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004692-48.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MARISELMA FELISBERTA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intimem-se as partes 

do retorno dos autos da Turma Recursal devendo requer o que de direito e 

interesse no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não existam requerimentos no 

prazo determinado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 29 de junho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010980-24.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

C. TREIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI VIEIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010980-24.2015.8.11.0045. REQUERENTE: C. TREIN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: VALDINEI VIEIRA DOS ANJOS Vistos. Não há dados 

suficientes para a busca de endereço do requerido, quais sejam: nome da 

mãe, data de nascimento e/ou numero do titulo de eleitor. Intime-se o 

requerente para apresentar as informações necessárias para a busca de 

endereço no sistema SIEL, no prazo de 05 (cinco) dias.. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE DAYANE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

PATRICIA ROSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIA LIMA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS DA SILVA ESTETICA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 07/11/2018, às 16h15min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINO FOLTRAN FILHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000700-79.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: ALTINO 

FOLTRAN FILHO - ME Vistos. Promova-se a busca de endereço dos 

requeridos, nos sistemas disponíveis. No caso de ser encontrado 

endereço diverso do contido nos autos, cite-se o requerido no endereço 

encontrado. Não sendo encontrado o endereço dos requeridos, intime-se 

a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Carolina Davoglio de Arruda (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010311-34.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 

RODRIGUES Vistos. Certifique-se a tempestividade da impugnação e 

embargos de declaração. Após, Intime-se o exequente para manifestação, 

em 15 (quinze) dias e na sequência conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

VALTEMIR SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001006-77.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALTEMIR SOUZA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando o pagamento 

voluntário da condenação, Defiro a liberação do valor da quantia 

informada no id 13974359. Cumpra-se o determinado no Provimento 68 do 

Conselho Nacional de Justiça e após, EXPEÇA-SE o competente alvará 

para transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser 

observados os dados bancários para transferência informados no Id. 

14036691. Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão que 

determinação de liberação do valor depositado nos autos, nos termos do 

artigo 450, § 3° da CNGC. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002232-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

FARMACIA SFB LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBERTO SOARES DE SOUSA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002232-20.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: FARMACIA SFB LTDA - ME 

EXECUTADO: FELISBERTO SOARES DE SOUSA Vistos. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do 

Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à instrução da 

presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e 

cominações legais, bem como os honorários advocatícios ou nomear bens 

a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários a satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

a penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador(a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001756-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LUCIANO DE MORAES BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001756-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCIANO DE MORAES 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto Converto o julgamento em 

diligencia e determino que a parte Reclamante no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone contrato de locação 

com firma reconhecida, uma vez que, a comprovação da residência em 

nome da parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de residência 

em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento idôneo a 

relação com a pessoa que constará no comprovante de residência. 

Ressalto que no caso dos Juizados Especiais a competência territorial 

pode ser declarada de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), 

portanto, é documento essencial para propositura da ação. Intime-se e 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002320-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOELISE SPIES (REQUERENTE)

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002320-58.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NOELISE SPIES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Visto Converto o julgamento em diligencia e 

determino que a parte Reclamante no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: 

contas de água, energia e telefone contrato de locação com firma 

reconhecida, uma vez que, a comprovação da residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive 

para garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu 

nome o reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação 

com a pessoa que constará no comprovante de residência. Ressalto que 

no caso dos Juizados Especiais a competência territorial pode ser 

declarada de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, 

é documento essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004738-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

WIGLES ROMEU MARTINS DA SILVA BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004738-03.2017.8.11.0045. REQUERENTE: WIGLES ROMEU MARTINS DA 

SILVA BANDEIRA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos. Intime-se 

a parte Embargada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste 

acerca dos embargos de declaração, caso queira, nos termos do art. 

1.023, § 2º do CPC. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005188-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005188-43.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ROMULO ALVES DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos Por ser 

tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os pressupostos 

recursais, recebo o presente recurso inominado no efeito devolutivo e 

suspensivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (art. 43, Lei 

9.099/95). Intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões, no 

prazo legal. Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso e, 

nada sendo alegado quanto a admissibilidade do recurso, remeta-se o 

processo às Turmas Recursais, para fins de exame da matéria. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010174-28.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARIO MUNHAK (EXEQUENTE)

ALANDARC DA ROSA DANTAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO (EXECUTADO)

VILSON BAROZZI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010174-28.2011.8.11.0045. Vistos. Expeça-se carta precatória para 

efetivação da penhora, bem como intimação do executado no endereço 

informado o id. 14386132. Deverá ainda, o oficial de justiça indagar o 

executado sobre a localização do veículo. Com o retorno da missiva, 

intime-se o exequente para manifestação, em 5 dias. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (ADVOGADO(A))

ELAINE RUEDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI FRANCISCO FERREIRA NETO (REQUERIDO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001982-84.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELAINE RUEDA REQUERIDO: 

ARI FRANCISCO FERREIRA NETO Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial 

não está no nome do requerente, bem como não ficou evidenciada a 

relação entre o titular do comprovante de endereço e o reclamante, 

determino, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005262-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005262-97.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RAFAEL RAIMUNDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Certifique se 

houve a intimação do despacho de id. 12198188. Em caso positivo, tornem 

os autos conclusos. Caso negativo, promova-se a intimação da referida 

decisão e na sequência tornem conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-80.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA (ADVOGADO(A))

DANUSA SERENA ONEDA (ADVOGADO(A))

ARMANDA ROOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010446-80.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ARMANDA ROOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intimem-se as partes do retorno dos autos da 

Turma Recursal, devendo requerer o que de direito e interesse, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no prazo determinado, 

arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MILTON MARTINELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010336-47.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MILTON MARTINELLI 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. 

Considerando o pagamento parcial da condenação, Defiro a liberação do 

valor incontroverso depositado nos autos. Cumpra-se o determinado no 

Provimento n 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça e após, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia depositada 

nos autos, devendo ser observados os dados bancários para 

transferência informados no Id. 13441752. Intime-se a reclamante, 

pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do valor 

depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. Sem 

prejuízo, intime-se o executado para realização do pagamento do valor 

remanescente, no prazo de 15 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000350-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

NELSON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL IRMA CERNECK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000350-23.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: NELSON DOS SANTOS 

EXECUTADO: IZABEL IRMA CERNECK Visto etc., 1. Intime-se a Exequente 

para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente o cálculo atualizado da 

dívida, a fim de que seja analisado o requerimento de penhora on-line. 2. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALDO MIRANDA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002200-15.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALDO MIRANDA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. Considerando que o comprovante de endereço 

juntado na inicial não está no nome do requerente, bem como não ficou 

evidenciada a relação entre o titular do comprovante de endereço e o 

reclamante, determino, nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010914-78.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE FRANCISCO VIEIRA ALENCAR (EXECUTADO)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010914-78.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: FILIPE FRANCISCO VIEIRA ALENCAR Visto etc., 1. Intime-se 

a Exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente o cálculo 

atualizado da dívida, a fim de que seja analisado o requerimento de 

penhora on-line. 2. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002576-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO SOCORRO CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002576-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSIANE DO SOCORRO 

CONCEICAO SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial não está 

no nome do requerente, bem como não ficou evidenciada a relação entre o 

titular do comprovante de endereço e o reclamante, determino, nos termos 

do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

SUZANA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002694-74.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SUZANA SILVA DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial não está 

no nome do requerente, bem como não ficou evidenciada a relação entre o 

titular do comprovante de endereço e o reclamante, determino, nos termos 

do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MILTON SANTIAGO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000584-05.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MILTON SANTIAGO FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando a notícia de descumprimento 

do acordo, intime-se a empresa reclamada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o cumprimento do acordo. Em caso de não manifestação, 

intime-se a reclamante para adequação do pedido de cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o Código de 

Processo Civil, devendo trazer aos autos cálculo atualizado da dívida. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002325-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETH MARIA DA LUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 07/11/2018, às 16h30min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003472-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

MICHELE DE OLIVEIRA KUEROBINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003472-78.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MICHELE DE OLIVEIRA 

KUEROBINSKI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Primeiramente, de suma importância frisar, por conveniente, 

que se afigura desnecessária a produção de prova em audiência, na 

medida em que não desponta como instrumento decisivo para o regular 

deslinde do processo, porquanto as provas produzidas pelas partes, são 

suficientes para a compreensão dos acontecimentos e totalmente aptas 

para a prolação de julgamento da lide. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Destarte, enfrentadas tais questões e superada tal etapa, passo a 

análise da questão de fundo da demanda. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MICHELE DE OLIVEIRA 

KUERIBINSKI , em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Nesta toada, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente, alega 

ser a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes indevida, 

uma vez que alega não ter nenhum débito com a Requerida. Ressalte-se 

no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). D’outra banda, no que tange ao pedido de 

condenação por danos morais, penso que deva ser objeto de admissão. 

Ocorre que, o dano moral consolida-se como sendo todas aquelas lesões 

que têm a especial virtude de catalisar abalos a um bem integrante da 

personalidade do indivíduo [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da 

CRFB/88; art. 11 e art. 21, todos do Código Civil de 2002. Há, na verdade, 

através da protagonização de uma conduta beligerante, violação a direito 

personalíssimo, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a incolumidade 

psicológica, de forma a causar sofrimento, vexame e humilhação, que 

interfira no comportamento psíquico do ser; o dano moral possui como 

causa de reparação a ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram 

a personalidade do indivíduo e pressupõe a ocorrência de um sofrimento 

psíquico a ser suportado. Por conseguinte, ao destrinchar o acervo de 

informações engendradas nos autos, depreende-se, máxime das 

circunstâncias que envolveram os fatos sub judice , que todo o ocorrido 

limitou-se à ação da empresa reclamada que, de forma abusiva, procedeu 

à inscrição do nome da consumidora/reclamante nos cadastros de 

inadimplentes. De fato, não se pode negar valor à premissa de que a 

existência de registro negativo no banco de dados da SPC e SERASA dá 

ensejo à perturbação emocional ao indivíduo, que causa abalo a 

incolumidade psicológica, ao dinamizar na sua psique sentimento de 

desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal 

resolvida, causadora de transtornos mais intensos do que aqueles que se 

podia esperar, principalmente contratempos e constrangimentos 

desnecessários. Exatamente nesta toada, depreende-se que a existência 

do dano moral decorre in re ipsa , de tal sorte que a responsabilidade do 

agente exsurge do simples fato da violação do direito, sendo irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto, o qual vem presumido em face da 

conjuntura fática entabulada; o dano consuma-se com a inscrição indevida 

nos cadastros de inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis 

por que o dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático probatório. Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento 

psíquico da reclamante, como de qualquer outra pessoa em semelhante 

circunstância vexatória, que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez 

definidos o dever de indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, 

portanto, a aquilatar a quantificação do dano moral suportado pela 

reclamante. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes do SCPC e SERASA conservou-se durante expressivo 

interstício temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem 

o caso submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes 

litigantes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), como forma de minimizar os 

transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento sem causa 

para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Determinar a exclusão do 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na hipótese 

de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 04 de junho de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com fundamento no 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . [1] II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de junho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARQUES DE ABREU (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001189-48.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 
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conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de 

junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010461-54.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLISON SANTOS DA PAZ (REQUERIDO)

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010461-54.2012.8.11.0045. Vistos. Indefiro o pedido de suspensão, 

considerando que no âmbito do Juizado Especial não é permitido a 

suspensão do feito, devido aos princípios normativos tais como a 

celeridade, simplicidade e economia processual conforme exigência do art. 

2º da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de 

junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001264-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES (EXEQUENTE)

MARCO ANTONIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001264-24.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: MARCO ANTONIO MENDES 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. 

Considerando que não é possível visualizar a petição de id. 15238466, 

bem como para que não haja prejuízo intime-se o exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias trazer aos autos a petição. Esclareço que foi aberto um 

chamado para a TI do Tribunal de Justiça (ID. 47717), a fim de solucionar o 

problema, mas ainda sem resposta. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010979-39.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

C. TREIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L B DE SOUZA KOENIG - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010979-39.2015.8.11.0045. Vistos. Indefiro o pedido de id. 12334728, 

vez que o prazo já decorreu. Intime-se o Autor pra se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena extinção. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000243-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000243-13.2017.8.11.0045. Vistos. Defiro o requerimento para bloqueio 

de veículo da parte executada, buscando se evitar a ineficácia da 

prestação jurisdicional, o que o faço por meio do sistema RENAJUD. 

Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte Exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Expeça-se o 

necessário para a efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos 

termos do art. 782, §3º do CPC/2015, perante ao Cartório de Protesto e 

Títulos desta Comarca, bem como a inscrição nos órgão de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de junho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011740-70.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

ROBSON DANIEL SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011740-70.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ROBSON DANIEL SOARES 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Visto. Inicialmente, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Carolina Davoglio de Arruda (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010311-34.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 

RODRIGUES Vistos etc. Cumpra-se o despacho proferido no id. 15492158. 
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Lucas do Rio Verde/ MT, 24 de setembro de 2018 Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010422-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FILIPIN VARGAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONES SOUZA VELHO (ADVOGADO(A))

GERALDO NERES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010422-18.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: WILLIAN FILIPIN VARGAS 

EXECUTADO: GERALDO NERES DE SOUZA Vistos. Defiro a justificativa 

apresentada pelo executado id. 15262009, designe-se nova data para 

audiência de conciliação conforme disponibilidade de pauta do conciliador, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer embargos (art. 52, IX), 

por escrito ou verbalmente. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005036-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA KAROLINE BATISTA FEITOSA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovido para 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002910-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

ADRIANA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LL CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002910-69.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANA SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LL CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME 

Visto. Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003922-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROMULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003922-84.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROMULO DOS SANTOS 

REQUERIDO: NU PAGAMENTOS S.A. Vistos. Rômulo dos Santos, 

qualificado na inicial, ingressou com ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada em desfavor de NU Pagamentos S.A , 

sustentando, em síntese, que no dia 23 de abril de 20118 recebeu ligação 

da loja Havan, informando que haveria uma pessoa se passando pelo 

autor, visando a abertura de cadastro para obtenção de crédito, sem que 

o reclamante tenha feito qualquer requerimento dessa natureza. Informa 

que nessa oportunidade comunicou a autoridade policial, registrando o 

boletim de ocorrências. Narra que diante dessa situação, realizou consulta 

no órgão de proteção ao crédito e verificou a existência de negativações 

de transações que não havia realizado. Dessa forma, pleiteia a concessão 

da tutela de urgência para o fim de determinar que a reclamada exclua a 

restrição em nome do reclamante, uma vez que acredita estar sendo vítima 

de um falsário. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se exclua 

o nome dos órgão de proteção ao crédito, uma vez que não possui 

vínculos contratuais com a reclamada, bem como acredita estar sendo 

vítima de falsários. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a 

inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 

crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos ao reclamante e, caso não 

seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 

certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. O reclamante 

alega que nunca efetuou qualquer empréstimo com a reclamada e que, em 

razão disso, a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de 

proteção ao crédito foi indevida. Levando em consideração o grande 

número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras 

de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente 

de falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a 

alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações do reclamante. 

Diante disto, reconheço a verossimilhança do alegado na possibilidade de 
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ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a concessão de tutela antecipada a fim de que 

seja excluído o nome do reclamante RÔMULO DOS SANTOS dos registros 

de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), 

com relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados pela 

empresa reclamada., sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Com feito, levando em consideração as 

regras de experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o 

ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada apresente, 

no prazo da contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Cite-se a 

Reclamada, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004948-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ALTINO TELLES BASTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004948-54.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALTINO TELLES BASTOS 

JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto etc. Dispensado o 

relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

ALTINO TELES BASTOS JUNIOR em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

aduzindo em síntese que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi 

surpreendido com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no 

entanto desconhece todas as inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Observa-se ainda que o perigo de dano 

não ficou demonstrado, uma vez que as inscrição forma realizadas há 

mais de 02 (dois) anos, conforme se vê do extrato de negativações. Por 

via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento 

de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de 

verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos 

delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede 

especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma 

– j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de 

hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ousem 

recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência 

consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do 

direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento” (Manual de 

Direito do Consumidor) Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A 

Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY CORREA DA CRUZ (REQUERENTE)

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000460-22.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDREY CORREA DA CRUZ 

REQUERIDO: A. TELECOM S.A. Visto etc. Dispensado o relatório. Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por ANDREY 

CORREIA DA CRUZ em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo em 

síntese que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi surpreendida 

com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no entanto 

desconhece todas a s inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam 

a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 376 de 854



de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Observa-se ainda que o perigo de dano 

não ficou demonstrado, uma vez que as inscrição forma realizadas há 

mais de 02 (dois) anos, conforme se vê do extrato de negativações. Por 

via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento 

de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de 

verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos 

delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede 

especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma 

– j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de 

hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ousem 

recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência 

consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do 

direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento” (Manual de 

Direito do Consumidor) Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A 

Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005024-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MONTEIRO COSTA (REQUERENTE)

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005024-78.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DOUGLAS MONTEIRO COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto etc. Dispensado o 

relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

DOUGLAS MONTEIRO DA COSTA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, aduzindo em síntese que ao tentar efetuar a compra no 

comércio local foi surpreendida com a inscrição no serviço de proteção ao 

crédito –SPC, no entanto desconhece todas a s inscrições em seu nome. 

Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Observa-se ainda que o perigo de dano 

não ficou demonstrado, uma vez que as inscrição forma realizadas há 

mais de 02 (dois) anos, conforme se vê do extrato de negativações. Por 

via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento 

de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de 

verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos 

delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede 

especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma 

– j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de 

hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ousem 

recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência 

consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do 

direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento” (Manual de 

Direito do Consumidor) Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A 

Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003635-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

VALMOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. GILSON GOMES - ME (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003635-24.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALMOR DOS SANTOS 

REQUERIDO: M. GILSON GOMES - ME, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT Vistos. VALMOR DOS SANTOS, qualificado na 

inicial, ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização pro Danos Morais e Tutela Antecipada em desfavor de M. 

GILSON GOMES (GT FREIOS) e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 

E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE MT, ambos qualificados no feito. Consta nos autos, em síntese, 

que o nome do autor foi protestado em cartório em razão de uma suposta 

dívida, oriunda de serviço feito no estabelecimento do primeiro requerido. 

Relata nos autos que possui uma dívida junto a primeira requerida no valor 

de R$ 1.106,00 (Um mil cento e seis reais), e desdobrou o valor em duas 

parcelas iguais e sucessivas, as quais seriam pagas mediante boleto de 

nº 0049-01/01, na importância de R$ 553,00 para vencimento em 05/04/18, 

e o boleto nº 0049-02/02, na importância de R$ 553,00 para vencimento 

em 25/04/18. Ocorre que por ser viajante e por não conseguir pagar no dia 

programado, o autor e a reclamada M. Gilson, de comum acordo 

estabeleceram que o Autor fosse pagar no prédio comercial da reclamada, 

e sendo assim, fez o pagamento dos boletos nº 0049-01/01 e nº 

0049/02/02 mediante entrega do cheque nº 001344 e nº 001347, ambos 

de sua titularidade. Alega que os boletos estavam devidamente quitados 

em razão do pagamento feito mediante folhas de cheques de sua 

titularidade, dando quitação aos citados. Embora tenha realizado esta 
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transação, o autor foi surpreendido com uma intimação de protesto 

pessoal do Cartório do 2º Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, para pagar a 

importância de R$ 678,35 (Seiscentos e setenta e oito reais, e trinta e 

cinco centavos), para vencimento em 07/05/18, tendo como apresentante 

autorizada a Cooperativa de Crédito (Sicredi). Diante do acontecido, 

procurou a empresa para solucionar o conflito, todavia a representante da 

empresa lhe informou que deveria pagar a custa do protesto para dar 

baixa na dívida. Alega que não efetuou o pagamento e por isso a 

reclamada não forneceu a carta de anuência, e em razão disto, o banco e 

o cartório não efetuaram a baixa no protesto. Alega que tal dívida é 

inexistente, abusiva e ilegal, em face do exposto requer em sede de tutela 

antecipada determinação judicial para determinar a baixa/cancelamento do 

protesto, exclusão do SERASA e SCPC. É, em síntese, o necessário. 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, consistente na suspensão dos 

efeitos do protesto registrado em seu nome. Verifico, assim, que estão 

demonstrados os pressupostos acima citados, uma vez que a 

manutenção do nome do reclamante no cadastro de restrição pode 

causar-lhe prejuízo. Ademais, a concessão da tutela antecipada, pode ser 

revogada a qualquer momento, quando o juízo verificar ausência dos 

requisitos que ensejaram a concessão da medida. Assim sendo, ainda que 

numa análise superficial dos fatos entendo que estão presentes provas 

aptas ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que 

leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência pleiteada e determino que a reclamada promova a suspensão 

dos efeitos do protesto no valor de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e 

três reais), e exclua o nome do requerido do cadastro de inadimplentes, 

até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a 

intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), , limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Oficie-se ao Cartório de 2º Ofício de Lucas 

do Rio Verde, para promover a suspensão dos efeitos do protesto. Para 

justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência 

de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 

de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003780-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORENILCE MARIA BENDER - ME (EXEQUENTE)

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONAN VERISSIMO DA CRUZ CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003780-80.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: LORENILCE MARIA BENDER - 

ME EXECUTADO: LEONAN VERISSIMO DA CRUZ CARVALHO Vistos. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na 

secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à 

instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e 

cominações legais, bem como os honorários advocatícios ou nomear bens 

a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários a satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

a penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador(a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005116-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ROSEANE SANTIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005116-56.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ROSEANE SANTIAGO DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS LUCAS DO RIO VERDE, 24 de setembro de 2018. Visto etc. 

Dispensado o relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por ROSEANE SANTIAGO DA SILVA em face de ATIVOS 

S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, aduzindo, em síntese, 

que ao tentar efetuar a compra no comércio local, foi surpreendida com a 

inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no entanto desconhece 

todas as inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 
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processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam 

a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Observa-se ainda que o perigo de dano 

não ficou demonstrado, uma vez que as inscrição forma realizadas há 

mais de 02 (dois) anos, conforme se vê do extrato de negativações. Por 

via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento 

de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de 

verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos 

delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede 

especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma 

– j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de 

hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ousem 

recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência 

consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do 

direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento” (Manual de 

Direito do Consumidor) Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A 

Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

RUDNEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001546-62.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RUDNEY PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Por ser tempestivo (art. 42, 

Lei 9.099/95) e estarem presentes os pressupostos recursais, recebo o 

presente recurso inominado no efeito devolutivo e suspensivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (art. 43, Lei 9.099/95). As 

contrarrazões foram apresentados pelo parte apelada no id. 13334830. 

Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso e, nada sendo 

alegado quanto a admissibilidade do recurso, remeta-se o processo às 

Turmas Recursais, para fins de exame da matéria. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004407-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CAMPOS MEROTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004407-21.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALAN CAMPOS MEROTTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Primeiramente, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Na sequência, determino 

que a Secretaria providencie a regularização dos registros de distribuição 

do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução de 

sentença. Após, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil 

e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento 

espontâneo da condenação no prazo fixado, certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002440-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES ROCHA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002440-04.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS ALVES ROCHA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Trata-se de reclamação em que 

designada audiência de conciliação, a parte reclamante não compareceu. 

Portanto, observa-se nos presentes autos que o requerente não 

promoveu os atos que lhe competiam, demonstrando desinteresse no 

andamento do feito. Ademais, a presença à audiência é obrigatória. Diante 

do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95 e art. 485, III do CPC, DECLARO 

EXTINTO sem resolução de mérito, o presente feito. Condeno o autor nas 

custas processuais, em razão do disposto no §2º do artigo 51 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO FERREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002178-54.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BENTO FERREIRA DA ROCHA 

REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A, MULTILASER INDUSTRIAL 

S.A. Vistos. Trata-se de reclamação em que designada audiência de 

conciliação, a parte reclamante não compareceu. Portanto, observa-se 

nos presentes autos que o requerente não promoveu os atos que lhe 

competiam, demonstrando desinteresse no andamento do feito. Ademais, 

a presença em audiência é obrigatória. Diante do exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 485, III do CPC, DECLARO EXTINTO sem resolução de 

mérito, o presente feito. Condeno o autor nas custas processuais, em 

razão do disposto no §2º do artigo 51 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 
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julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P.I. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de setembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010516-39.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL (EXECUTADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DIRCEU FREITAS FILHO (ADVOGADO(A))

DILMAR DE ARRUDA CAMPOS (ADVOGADO(A))

PARA AUTOMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010516-39.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: LUIS CARLOS DA SILVA 

EXECUTADO: TOYOTA DO BRASIL, PARA AUTOMOVEIS LTDA Vistos. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Na fase de cumprimento de sentença, o executado devidamente intimado 

para efetuar o pagamento do débito exequendo, a tempo, comprovou nos 

autos o pagamento integral do crédito. Além disso o exequente manifestou 

concordância com o pagamento da quantia depositada nos autos. O C. 

Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 

1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, o correto é a extinção da presente execução, 

pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de 

Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, 

nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Intime-se as partes da decisão. Certificado trânsito em julgado, bem como 

cumprido o determinado no Provimento 68 do Conselho Nacional de 

Justiça, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia 

depositada nos autos, devendo ser observados os dados bancários para 

transferência informados no Id. 14688881. Intime-se a reclamante, 

pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do valor 

depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002257-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

RENATA RECKZIEGEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1002257-33.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA REQUERENTE: RENATA RECKZIEGEL REPRESENTANTE: MENO 

JOSÉ RECKZIEGEL REQUERIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE VISTOS, ETC. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo RENATA RECKZIEGEL (ID 

n° 14142224), em face da decisão de ID n° 13806443, sustentando, em 

suma, a existência de obscuridade e contradição na r. decisum. Alega a 

embargante, que não restou claro na decisão de ID n° 13806443, acerca 

dos horários de atendimento do profissional técnico de enfermagem, visto 

que, em atestado, a solicitação é por 24hrs e, conforme decisão e ofício 

ofertado pela segunda requerida, trazem a expressão, “período matutino e 

vespertino”, sendo necessário a delimitação expressa de horários a 

serem estabelecidos, para a realização eficiente dos orçamentos 

requeridos. E ainda, aduz que a decisão mencionada fora omissa quanto 

aos demais serviços, necessário também delimitar ainda os serviços que 

abrangem a concessão da tutela de urgência, visto que em ofício o ente 

Municipal, ora Embargado, oferece inúmeros serviços e insumos 

necessários ao tratamento pleiteado. Assim, requer o acolhimento dos 

embargos de declaração, para que seja sanando a omissão e contradição 

alegadas. O embargado Município de Lucas do Rio Verde/MT 

manifestou-se no evento de ID n° 14257075, prestando informações 

quanto à visitas in loco à residência da paciente, para aferição da real 

necessidade do atendimento home care, que os relatórios apresentados 

pelos profissionais de saúde concluíram que a embargante não necessita 

da assistência domiciliar pleiteada (home care), em razão da baixa 

complexidade pela pontuação ABEMID, sendo disponibilizados outros 

atendimentos pela rede pública municipal. Expôs ainda, sobre a 

impossibilidade de atendimento assistencial disponíveis à embargante, em 

razão de mudança de domicílio, sem prévia comunicação, informando que 

os atendimentos foram retomados por outra equipe (ID n° 14257662). 

Assim, pontuando sua conduta diligente, requereu a desconsideração de 

quaisquer punições em face do ente municipal, ora embargado. 

Apresentou documentos. No ID n° 14423673, nota-se a interposição de 

Agravo de Instrumento pela parte autora, em face da decisão que deferiu 

parcialmente a tutela de urgência à requerente/embargante (ID n° 

13806443), e ainda, que fora negada a concessão da antecipação da 

tutela recursal. Certificou-se o decurso do prazo in albis quanto à 

manifestação do Estado do Mato Grosso, conforme o teor da certidão de 

ID n° 14836264. Vieram os autos conclusos. É breve o relato. Fundamento. 

Decido. De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente 

devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada 

de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 

(correspondente ao artigo 535 do CPC/1973), quais sejam: omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material, in verbis: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o. Os embargos de declaração estão 

bem construídos, contudo, analisando detidamente os autos, verifico que a 

pretensão não merece acolhimento. No que tange ao argumento de 

obscuridade quanto à especificação de horários de atendimento de 

profissional técnico de enfermagem nos períodos matutino e vespertino, 

resta inviável a este Juízo especificar e delimitar horários a serem 

cumpridos, considerando que cada empresa possui um portfólio de 

atendimento diferenciado, motivo pelo qual fora determinada a 

apresentação de orçamentos, para a ponderação da melhor proposta, que 

atenderá às necessidades da paciente. Lado outro, não vejo óbice que 

sejam informados pelo ente municipal embargado, quais os horários de 

atendimento dos profissionais técnicos de enfermagem nos períodos 

matutino e vespertino, dispensados aos pacientes da rede pública 

municipal, nos termos informados no ofício de ID n° 13665555 – p. 02. No 

que tange aos demais serviços ofertados pelo Município, necessário 

ressaltar, que na decisão de ID n 13806443, já constava a determinação 

para que o segundo requerido disponibilizasse o tratamento ofertado pela 

Unidade Básica de Saúde, nos termos indicados no Ofício n° 

126/2018/SMS, acrescentando-se somente a adequação à prescrição 

médica de ID n° 13665408, de modo que não há obscuridade alguma a ser 

esclarecida neste ponto. Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios 

levantados pela embargante e determino: I – Intime-se o Município de 

Lucas do Rio Verde/MT, para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe a 

este Juízo qual o horário de atendimento de profissional técnico de 

enfermagem nos períodos matutino e vespertino, dispensados aos 

pacientes da rede pública municipal, períodos estes, indicados no ofício de 

ID n° 13665555 – p. 02. II – No mesmo prazo acima entabulado, o Município 
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de Lucas do Rio Verde/MT deverá apresentar um relatório pormenorizado 

dos atendimentos (médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, 

enfermeiro e técnico de enfermagem), dispensados à paciente, 

objetivando a averiguação do descumprimento das determinações já 

proferidas no presente feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde, 20 de agosto de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATEUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000653-37.2018.8.11.0045; Valor causa: $29,640.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): ANTONIO MATEUS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado da Requerente, para no prazo legal, impugnar à 

contestação, juntada nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de setembro 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária SEDE 

DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003396-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

FELIPE ARAUJO FONTENELE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO (ADVOGADO(A))

THAIS APARECIDA PENA (ADVOGADO(A))

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

RENATA SOARES PEIXOTO (ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO (ADVOGADO(A))

WILLIAMS BARROS GOMES (RÉU)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos. Em atenção ao pedido de ID n° 12794149, procedi com 

a busca do endereço do requerido junto ao sistema INFOJUD, conforme 

extrato de ordem judicial de ID n° 15271258. Isso posto, expeça-se 

mandado de citação no endereço obtido (ID n 15271258). Designo 

audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 13 de dezembro de 

2018, às 14h00min. Proceda a escrivania o agendamento da audiência 

conciliatória, no sistema PJE. Cite-se o requerido para compareça à 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data designada. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus advogados (art. 334, § 1º, CPC). 

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelos autores (art. 341 do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003505-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

SIRLEI PEDROSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003505-34.2018.8.11.0045; Valor causa: $957.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): SIRLEI PEDROSO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 24/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003523-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003523-55.2018.8.11.0045; Valor causa: $59,148.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): MARTA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): R Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

24/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003336-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE SILVA ALVES (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003336-47.2018.8.11.0045; Valor causa: $11,448.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

JOSE HENRIQUE SILVA ALVES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 24/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 
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35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003418-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

BERNADETE DO SOCORRO MELO RAIOL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003418-78.2018.8.11.0045; Valor causa: $11,280.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): BERNADETE DO SOCORRO MELO RAIOL RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 24/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 24 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003483-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR PEDRO PRASS (AUTOR(A))

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003483-73.2018.8.11.0045; Valor causa: $1,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): NESTOR PEDRO PRASS RÉU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 24/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003143-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003143-32.2018.8.11.0045; Valor causa: $11,448.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

JOSE FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 24/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003470-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR DE GODOY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003470-74.2018.8.11.0045; Valor causa: $11,280.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): PAULO CEZAR DE GODOY RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 24/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000669-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GONCALVES DE SOUSA (AUTOR(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000669-88.2018.8.11.0045; Valor causa: $937.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22). Partes do processo: 

AUTOR(A): JULIANA GONCALVES DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 24/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002349-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE (ADVOGADO(A))

WILSON ZUGE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002349-11.2018.8.11.0045; Valor causa: $11,169.93; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 
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AUTOR(A): WILSON ZUGE RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

10/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003158-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

IVONEI SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003158-98.2018.8.11.0045; Valor causa: $11,244.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do processo: AUTOR(A): 

IVONEI SILVA SANTANA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA MANOELA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000412-63.2018.8.11.0045; Valor causa: $11,448.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): MARIA MANOELA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 24 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89892 Nr: 3781-58.2013.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROESTE AMBIENTAL COLETA, TRANSPORTE E 

LIMPEZA URBANA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE, JÉSSICA REGINA WOHLEMBERG, MÁXIMA AMBIENTAL 

SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA SANTANA DA 

SILVA MUNHOZ - OAB:MT/21.788, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 Posto isto, em consonância com o parecer ministerial e diante da perda do 

objeto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do CPC, c/c art. 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009.Não obstante a 

Constituição Federal preveja a gratuidade apenas das ações de habeas 

corpus e habeas data de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição 

do Estado de Mato Grosso acrescenta a figura do mandado de segurança, 

nos seguintes termos: “Art. 10. XXII – a gratuidade das ações de 

habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, 

além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;” 

Assim, deixo de condenar a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais.Por se tratar de sentença denegatória do 

mandado, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o 

artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 158602 Nr: 4986-49.2018.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APROVALE -associação de produtores rurais vale do 

cedro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGF FAZENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.382, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos se encontram em trâmite no sistema PJE, 

sob n. 1003193-58.2018.8.11.0045, impulsiono para intimação da parte 

autora a fim de comparecer perante essa secretaria e retirar os 

documentos originais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104145 Nr: 868-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLUGE E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:14.804-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43563 Nr: 3871-37.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELÍRIO ANTONIO COSMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA TERUEL - 

OAB:SP/389.442, GISLAINE LISBOA SANTOS - OAB:SP/264.194, 
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PATRÍCIA CRISTINA FERRI DALESSANDRO - OAB:PR/67.078, ROBERTA 

MOLINA SOARES - OAB:PR/60.972, VÂNIA LOPACINSKI - 

OAB:PR/55.353

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

efetivar o pagamento das guias para a distribuição da carta precatória 

expedida. Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos 

autos por meio de petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92538 Nr: 6387-59.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGUARDA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO RAUL VUADEN, ISABEL FÁTIMA 

GANZER, ADVASSON PRETTO, EDITE MARIA BERGAMIN PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO TREVISAN - 

OAB:77.202/RS, RAFAEL PIVETTA GAVLINSKI - OAB:MT- 9536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 230,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. Bem 

como para manifestação acerca da referida certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110452 Nr: 4183-71.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do LAUDO PERICIAL juntado as fls392/401, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35709 Nr: 726-07.2010.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112868 Nr: 5420-43.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR ANTONIO BETIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 20931 Nr: 2198-82.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASCARI INDUSTRIA PLASTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

CRISTIANO ALCIDES BASSO - OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MALCON - 

OAB:OAB/RS 25 171

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.263, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121416 Nr: 1295-95.2016.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE BETONI - 

OAB:14202/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13458-A/MT, 

Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42576 Nr: 2885-83.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA 

OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, Lucans Nogueira - 

OAB:16040, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOLANGE DE OLIVEIRA, Cpf: 

99462923191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/07/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT em face de SOLANGE DE 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 000300/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

 - Valor Total: R$ 2.478,92 - Valor Atualizado: R$ 2.478,92 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Defiro o pedido de citação por edital, conforme 

requerido à p. 62.Decorrido o prazo para a defesa in albis sem a 

constituição de advogado pela requerida, nos termos do que determina o 

art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO o Dr. Sérgio Alberto Botezini do 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle como curador especial ao 

revel citado por edital, intimando-o para apresentar defesa, no prazo 

legal.Apresentada contestação pelo curador especial, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação.Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Vargas Reis, 

digitei.
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Lucas do Rio Verde, 23 de setembro de 2018

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81714 Nr: 961-03.2012.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119122 Nr: 29-73.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIDETE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.ª

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106315 Nr: 1983-91.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO DE SOUSA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101845 Nr: 22437-29.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZILIO FERRARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVENTURE TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS 

E TURISMO LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:18197, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT13.604-A

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.228v, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95793 Nr: 2551-44.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOB, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:13.970-A, ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:275104/SP, LUIZ CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano 

Miquelin - OAB:14307/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes a apresentarem 

seus memoriais finais, no prazo sucessivo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107433 Nr: 13979-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR HENRIQUE DE LIMA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118906 Nr: 8888-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELIS ADRIANO FRITSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, VOLNEI COPETTI - OAB:OAB/RS 58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003664-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003664-74.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE. REQUERIDA: PAULO 

RICARDO DE LIMA VISTO. Expeça-se mandado monitório, citando-se a 

parte Requerida para que efetue o pagamento da dívida principal, bem dos 

honorários advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o 

artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. Consigne no referido 

mandado que, no prazo supra, poderá a requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 702, CPC). 

Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a 

requerida isenta do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

24 de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003595-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL (ADVOGADO(A))
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HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

AQUILES MAFINI (AUTOR(A))

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MIRIAM DE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003595-42.2018.8.11.0045 AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA REQUERENTE: AQUILES MAFINI 

REQUERIDA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO 

RIO VERDE - SAAE VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA, ajuizada por AQULES MAFINI em face 

de SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE 

- SAAR. Em síntese, alega o Autor que desde 2011, vem sofrendo 

constantes aumentos em suas faturas de água, valores abusivos, 

incompatíveis com a realidade. Requereu liminarmente, que a requerida 

proceda à lavratura de faturas de água, esgotamento sanitário e coleta de 

resíduos sólidos com base no volume efetivamente aferido, abstendo-se 

de realizar o faturamento por estimativa, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), para o caso de descumprimento. Pois bem. 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observado dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, entendo que o 

autor não conseguiu demonstrar, a priori, a probabilidade de seu direito. 

Igualmente não resta configurado o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, posto que pela própria narrativa da inicial, verifica-se que 

a alteração/enquadramento da nova forma de consumo fora realizada no 

ano de 2011, ou seja, há mais de 07 anos atrás, portanto, não existe 

qualquer urgência para o deferimento da medida, além do que o autor não 

encontra-se privado do serviço de água durante este período. Dessa 

forma, ausentes os requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO, a tutela 

de urgência pretendida. Sem prejuízo, designo audiência de 

conciliação/mediação a ser realizada perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, no dia 29 de 

novembro de 2018, às 14h:00min. Proceda a escrivania o agendamento da 

audiência no sistema PJE. Citem-se o requerido com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato 

designado. A intimação do autor deverá ser feita na pessoa de seu 

advogado. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o ré 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), 

ressaltando que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 21 de setembro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003611-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ELIONE SANDRI DE ANDRADE (AUTOR(A))

JOAO VANDERLEI DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELCI MARIA DALLAGO CINPAK (RÉU)

JULIO CINPAK (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1003611-93.2018.8.11.0045 REQUERENTE: JOÃO VANDERLEI 

DE ANDRADE E ELIONE SANDRI DE ANDRADE REQUERIDA: NOELCI 

MARIA DALLAGO E JULIO CINPAK VISTO. Recebo a emenda a inicial e 

documentos. Após, designo audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 29 de novembro de 2018, às 15:00hr. Proceda a 

escrivania o agendamento da audiência conciliatória, no sistema PJE. 

Cite-se a requerida para comparecer à audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data designada. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte 

representada pela Defensoria Pública. Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação a ré poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os 

benefícios da gratuidade de justiça. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004155-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DEORR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004155-18.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADEMIR DEORR VISTOS, ETC. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO, tendo 

as partes acima identificadas. A parte autora em petição juntada sob os 

Ids n. 11416723 e 12553186, requereu a extinção do processo sem 

resolução de mérito, pela desistência, aduzindo que as partes entraram 

em acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação. Diante do 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora, via de consequência JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito o presente processo com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CP, 

considerando que não houve a angularização da ação, pela citação. 

Custas já foram recolhidas com a inicial. Não houve a restrição de bens no 

Renajud. Transitada em julgando, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo. P.R.I.C. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004487-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO MARCONDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

VISTOS, ETC. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO, tendo as partes acima 

identificadas. A parte autora em petição juntada sob o Id n. 12981800, 

requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, pela 

desistência, aduzindo que as partes entraram em acordo extrajudicial, 

requerendo a sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação formulado pela parte autora, via de consequência 

JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente processo com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII, do CP, considerando que não houve a 

angularização da ação, pela citação. Não houve restrição judicial de bens. 

Custas já foram recolhidas com a inicial. Transitada em julgando, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000338-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA GIARETTA (ADVOGADO(A))
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MYLENA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000338-77.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): MYLENA PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA INTEGRAÇÃO EM 

CARGO PÚBLICO proposta por MYLENA PEREIRA DE OLIVEIRA em face 

de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. A parte autora em petições 

juntadas sob os Ids ns. 10479739 e 4870279 requereu a extinção do 

processo sem resolução de mérito, alegando a perda de objeto, eis que a 

autora foi convocada a tomar posse para o cargo, objeto desta ação, de 

modo que requer a extinção do processo sem resolução de mérito. Diante 

do exposto, considerando que houve perda superveniente do interesse de 

agir, pela perda do objeto, entendo que a ação deve ser extinta, pela falta 

superveniente das condições da ação, via de consequência JULGO 

EXTINTO sem resolução do mérito o presente processo com fulcro no 

artigo 485, inciso VI, do CPC. Sem Custas face a gratuidade de justiça. 

Transitada em julgando, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000658-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000658-59.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCIA MARIA DE JESUS VISTOS, ETC. Cuida-se de BUSCA E 

APREENSÃO, tendo as partes acima identificadas. A parte autora em 

petição juntada sob o Id n. 12981800, requereu a extinção do processo 

sem resolução de mérito, pela desistência, aduzindo que as partes 

entraram em acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação. Diante 

do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora, via de consequência JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito o presente processo com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CP, 

considerando que não houve a angularização da ação, pela citação. 

Custas já foram recolhidas com a inicial. Transitada em julgando, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000925-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000925-31.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO 

REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, tendo as partes acima identificadas. A parte AUTORA em 

petições juntadas constantes dos Ids. 13188747 e 12731134, pugnou pela 

desistência da ação e extinção do processo sem resolução de mérito, 

requerendo a sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação formulado pela parte, via de consequência JULGO 

EXTINTO sem resolução do mérito o presente processo com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, considerando que não houve a 

angularização da ação. Custas já recolhidas com a inicial. Transitada em 

julgando, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. GISELE 

ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001322-90.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO 

REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, tendo as partes acima identificadas. A parte AUTORA em 

petição juntada constante do Id.13188898, pugnou pela desistência da 

ação e extinção do processo sem resolução de mérito, requerendo a sua 

homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte, via de consequência JULGO EXTINTO sem 

resolução do mérito o presente processo com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII, do CPC, considerando que não houve a angularização da ação. 

Custas já recolhidas com a inicial. Transitada em julgando, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO LUCAS DO RIO VERDE, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98060 Nr: 1089-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMC, BMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Gilmar Ferreira Rodrigues Junior - 

OAB:46416/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 67.

 Nesse passo, renove-se o mandado de prisão de fls. 64 em face do 

executado RODRIGO SOUZA COSTA, devendo o referido mandado ser 

cumprido na Penitenciária Major Zuzi Alves da Silva, conforme informado 

no pedido retro.

 Ressalto que o cálculo de fls. 68 deverá acompanhar o mandado de 

prisão.

 Expeça-se o devido mandado de prisão, comunicando aos órgãos 

policiais a expedição para que seja dado o devido cumprimento bem como 

perfaça o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

– BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação 

expressa no artigo 2º, parágrafo 1º da resolução n.º 137, de 13 de Julho 

de 2011 do Conselho Nacional de Justiça.

 Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89691 Nr: 4007-38.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHdSG, SBdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Vilela Pereira - 

OAB:OAB/GO 23.206

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 110982 Nr: 3000-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende, Maria José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução do mandado de 

intimação com certidão negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 90286 Nr: 231-93.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cássia Ribeiro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 111127 Nr: 3098-88.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR CABRAL AGUIRRE EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução do AR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94047 Nr: 3193-89.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMF, KMF, VMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24076-B, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744

 Considerando que há expresso pedido de carga dos autos para tentativa 

de acordo entre as partes, devolvo os autos ao cartório.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000515-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONITO TEMRITE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT Autos n. 1000515-45.2018.811.0021 SENTENÇA Em 

manifestação conjunta apresentada pelas partes (Id n. 13458031) foi 

noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação e a extinção do processo. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial). Em 

análise à composição firmada entre as partes (Id n. 13458031), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo. Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil. Custas e honorários advocatícios na forma convencionada. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34130 Nr: 3141-35.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Inês Lorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Soares Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20 (VINTE)

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Francisco Soares Diniz, 

Cpf: 87003210100, Rg: 3763189 SSP GO Filiação: Francisco Denival Diniz 

e Maria Rosalina Soares, data de nascimento: 13/09/1977, brasileiro(a), 

natural de Ji- parana-RO, convivente, vendedor, Endereço: Av. Mato 

Grosso , 54, Bairro: Jardim do Eden, Cidade: Confresa-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:Execução de Alimentos: Trata-se de ação de Execução 

de Alimentos, ajuizada em (?), por (?), representods por sua genitora (?) 

em face do Executado (?), acima mencionados, na qual o exeqüente alega 

ser credora do executado, da quantia de R$ (?) (?) atualizados até (?), 

referentes aos alimentos devidos no período de (?). Tentada a citação 

pessoal do executado, não foi logrado êxito, motivo pelo qual foi 

determinada a citação do mesmo através de edital.

Decisão/Despacho:Segue cópia anexa.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Wender da Silva Bresolin, Servidor

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113781 Nr: 4605-84.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriella Sardinha da Costa - 

OAB:25366/O, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente, para proceder o preparo da Carta Precatória de citação a ser 

expedida à Comarca Montes Claros de Goiás - GO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme petição de fl. 85, encaminhando a este Juízo as devidas 

Guias recolhidas para posterior encaminhamento da Deprecata para 

cumprimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001269-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

ERIDA MENDES DE MORAIS (EXECUTADO)

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001269-84.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU EXECUTADO: EURIPEDES 

BORGES VIEIRA, ADILSON BRAS PESSIM BORGES, ERIDA MENDES DE 

MORAIS, EURIPEDES BORGES VIEIRA NETO 1. RECEBO a inicial e seus 

respectivos documentos. 2. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescidos das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. 3. Alternativamente, no 

lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. 4. Não sendo efetuado 

o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 5. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Água Boa/MT, 25 de 

setembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001281-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO ATLETICA AGUA BOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001281-98.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de embargos de 

declaração oposto por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ÁGUA BOA em face de 

ENERGISA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A atacando a decisão no 

evento n. 15374464. Alega a existência de omissão, sob o argumento de 

que este Juízo não analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado 

na inicial. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e Decide-se. Os embargos foram opostos 

tempestivamente. Pela análise das razões recursais, o recurso interposto 

deve ser conhecido e provido, tendo em vista a omissão na análise do 

pedido de gratuidade de justiça solicitado na petição inicial. Diante do 

exposto, ante a constatação de omissão na decisão (Id n. 15374464) este 

Juízo CONHECE e DÁ PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos 

pela autora a fim de que passe a constar a fundamentação da gratuidade 

de justiça nos seguintes termos: Em relação ao pedido de gratuidade de 

justiça formulado na petição inicial, verifica-se que a autora possui 

personalidade jurídica de direito privado, de natureza de associação de 

natureza privada (Id n. 15346954), registrada no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas. A demandante não colacionou documento idôneo 

que comprove a insuficiência financeira de arcar com o pagamento das 

custas e despesas processuais. Não foi apresentado nos autos nenhum 

extrato bancário pelo período razoável a perceber que a entidade não 

possui meios de adimplir tais despesas. O documento acostado no evento 

n. 15470556 (pág. 01) não é suficiente para demonstrar em sede de 

cognição sumária de que a associação não possui meios de adimplir com 

as custas e despesas do processo, visto que, aparentemente, reflete 

apenas o movimento de 01 (um) dia da entidade. É oportuno ressaltar que 

a mera declaração firmada pela parte de que não possui condições pagar 

as custas e despesas processuais goza na realidade de presunção 

relativa. Em recente aresto colhido no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, sob a 

relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Novo Código de 

Processo Civil, restou consignado à presunção relativa atinente à 

declaração prestada pelo interessado no benefício, como também 

verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, 

viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido havendo 

fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos legais para 

o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a ementa do 

referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 
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dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) 1 – Sendo assim, este Juízo INDEFERE a 

gratuidade de justiça pretendida pelo autora, tendo em vista a ausência 

dos pressupostos do art. 98 do CPC. 2 – Destarte, INTIME-SE a 

demandante para que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas 

e despesas processuais, sob pena de extinção do processo, ante a 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – Após, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo acima. 4 – Em 

seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 25 de setembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000523-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE FERNANDA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

DECISÃO 1 – Evidenciados os pressupostos legais (artigo 319 do CPC), 

este Juízo RECEBE a petição inicial e documentos que a acompanham. 2 – 

Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 3 – OFICIE-SE à Justiça do 

Trabalho de Água Boa/MT, informando a existência desta demanda, bem 

como solicitando informações acerca da existência de recursos 

financeiros em nome do falecido Sr. Eduardo Cardoso de Oliveira. 4 – Em 

seguida, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público para 

manifestação quanto à pretensão. 5 – Por fim, REMETAM-SE os autos 

conclusos. Água Boa/MT, 24 de setembro de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001231-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIRA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001231-72.2018.8.11.0021. REQUERENTE: NAZIRA 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: JOSÉ BRAGA DE OLIVEIRA 1. 

RECEBO a inicial e seus respectivos documentos. 2. CITE(M)-SE o(s) 

executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescidos das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba 

honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) 

parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo. 3. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. 4. Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000737-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLY CHRISTINA DO COUTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATHAN THIAGO DE SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

SENTENÇA Processo: 1000737-13.2018.8.11.0021. AUTOR(A): MIKAELLY 

CHRISTINA DO COUTO RÉU: JHONATHAN THIAGO DE SOUSA 1. Trata-se 

de ação de alimentos proposta por YASMIN CHRISTINA COUTO SOUSA e 

VITORIA CHRISTINA DO SOUTO SOUSA, representadas por sua genitora 

Mikaelly Christina do Couto, em face de JHONATHAN THIAGO DE SOUSA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

documentos (Id nº 13437460). Despacho inicial fixou alimentos provisórios 

e designou audiência de conciliação (Id nº 13834880). Durante a 

audiência, foi firmado acordo, onde o requerido se dispôs a pagar o 

importe de 30% do salário mínimo vigente, bem como 50% das despesas 

extraordinárias (Id nº 14620763). Os autos vieram conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. 2. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tem-se que o acordo apresentado comporta 

homologação, porquanto observadas as formalidades previstas no artigo 

719 e seguintes do CPC. A princípio, importante asseverar que os direitos 

assegurados à criança e ao adolescente são revestidos do caráter de 

prioridade absoluta, por se tratar de medidas que visam o bem-estar e a 

proteção daqueles, garantia esta alçada a nível constitucional, como se vê 

no art. 227, caput, da Constituição Federal: Art. 227. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. No caso, entende-se que o direito da criança foi 

respeitado, em atenção ao que estabelece o princípio da proteção integral, 

razão pela qual a homologação do presente acordo é medida que se 

impõe. Com efeito, a sentença homologatória é título executivo judicial, 

possuindo a mesma eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil, não se 

mostrando prescindível que constem os termos da transação, não 

bastando apenas à simples notícia de que as partes se compuseram 

amigavelmente. Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. 3. 

Posto isto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre as 

partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito 

com resolução do mérito a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. Em 

seguida, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e 

baixas necessárias. Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000778-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

SUELI RODRIGUES SOBRINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente Dr. Fernando Roberto Felfili, para efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 550,23 (quinhentos e cinquenta reais e 

vinte e três centavos), sob pena de protesto, no prazo de 15 (quinze) 

dias. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA VALADARES (REQUERENTE)

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a), para dar inicio 

a fase de execução de sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000408-04.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILIARD HENRIQUE BAIARDO (REQUERENTE)

Roadam Jhonei de Paula Leal (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aline Yasmin Borges Baiardo (REQUERIDO)

A. L. B. B. (REQUERIDO)

AMANDA APARECIDA BORGES SEVERINO (REQUERIDO)

Giliard Borges Baiardo Filho (REQUERIDO)

 

Autos n.° 1000408-04.2018 Vistos. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. Inicialmente, 

requisite dos Profissionais cadastrados nesta Comarca a realização de 

estudo psicossocial, bem como requisite relatório social do Conselho 

Tutelar, ambos a serem realizados com o Requerido, a Requerida e os 

Infantes, devendo ser juntados aos autos no prazo de 05 (cinco) dias; 

postergando a analise liminar para após as respectivas juntadas, 

DEVENDO a Senhora Gestora. com os relatórios, tornar os autos 

conclusos IMEDIATAMENTE. No mais, designo audiência de conciliação 

para o dia 16 de outubro de 2018 às 16h00min (Horário Oficial do Estado) 

a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca. Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, dê-se 

vistas ao Ministério Público Estadual para manifestação e/ou requerer o 

que entender de direito, pelo prazo legal. Após, tornem os autos 

conclusos. Intimações e diligências necessárias. Às providências. 

Cumpra-se. Alto Araguaia - MT, 19 de setembro de 2018. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000300-72.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. G. (ADVOGADO(A))

D. C. D. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. D. F. (EXECUTADO)

 

Código n.° 1000300-72.2018 Vistos. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. Postergo a 

análise liminar para após realização de audiência de conciliação a ser 

realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, para após a 

apresentação da contestação, uma vez que os fatos contidos na exordial 

demandam e/ou necessitam de melhor análise por este Juízo; não 

vislumbrando ainda, com os documentos acostados, nesta seara 

processual, obstáculo no aguardo/realização da audiência retro 

mencionada. Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 

22 de outubro de 2018 às 14h00min (Horário Oficial do Estado) a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca. Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Intimações e 

diligências necessárias. Às providências. Cumpra-se. Alto Araguaia - MT, 

31 de agosto de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57670 Nr: 586-09.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cardoso de Moraes - 

OAB:15924/MT, Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - 

OAB:13.633/MT

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

do Denunciado Alcemir Nepumuceno do Nascimento.Intime-se. Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Ciência ao MPE. 

Alto Araguaia - MT, 07 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 

de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34393 Nr: 1927-75.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, 

WASHINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:21885-GO

 59. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia, para CONDENAR o 

acusado JOELCIO VILELA CARVALHO, anteriormente qualificado nos 

autos, nas penas do artigo 171, caput, por três vezes, ambos do Código 

Penal.93. EXPEÇA-SE oportunamente a guia de execução penal, com 

observância da LEP e Resolução n° 113 do CNJ.94. OFICIEM-SE aos 

órgãos de política criminal, conforme CNGC/MT.95. TRASLADE-SE cópia 

desta sentença para os autos n. 1127-08.2015.811.0020, cód. 63390.96. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 19 de setembro de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 96545 Nr: 2671-26.2018.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 391 de 854



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA DE OLIVEIRA BORGES - 

OAB:8725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Pelo exposto, sem mais delongas, com fulcro no art. 487, III, CPC, 

HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido e JULGO 

PROCEDENTE o pedido o pedido de Exoneração de Alimentos nos termos 

do artigo 1.699 do Código Civil, exonerando o requerido, ADEVALDO 

ROSA DE LIMA, de pagar os alimentos a requerente VIRGINIA LUIZA DE 

OLIVEIRA LIMA MADUREIRA.13. CANCELE-SE a audiência anteriormente 

aprazada.14. Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ofício seja 

cancelando o desconto de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) da folha de 

pagamento do requerido junto à UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – UNEMAT.15. Após, ao arquivo com as baixas de estilo.16. 

Publique-se. Intime-se.17. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 20 de setembro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83879 Nr: 3432-91.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB TRANSPORTE LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LIMA CUNHA - 

OAB:267.842/SP, DANIELLE DE OLIVEIRA LANCELLOTTI BARROS - 

OAB:MT 20.737-B, MARCOS AURELIO VERISSIMO - OAB:279.144/SP, 

PAULO MANTOVANI MACHADO - OAB:298.082/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Isto posto, DENEGO a segurança vindicada pelo(a) impetrante. 13. 

Isenção legal de custas, despesas e honorários sucumbências ut 

Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 25 da Lei 12.016/2009.14. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 20 de setembro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14881 Nr: 1166-54.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVALCANTI ZAIDEM & FERREIRA LTDA - 

ME., LUIS ANTÔNIO ZAIDEN, LUIS ANTÔNIO ZAIDEN, LUIZ ALBERTO 

ZAIDEN, RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN, LAURA ROSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243

 Ficam Vossas Senhorias, advogados de ambas as partes, INTIMADOS 

acerca da data sugerida (14/11/2018) para realização de leilão, conforme 

fls. 470.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71472 Nr: 1320-86.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:OAB/MS n° 9234

 Autos n. 1320-86.2016.811.0020 (cód. 71472).

Vistos.

1. INTIME-SE o advogado constituído nos autos para indicar o endereço 

atualizado do reeducando WALDO DOS SANTOS, no prazo de 05 

(cinco)dias, sob pena de regressão de regime.

2. Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 98625 Nr: 3511-36.2018.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO GIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO MARTINS LOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FATIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

1. Trata-se de Embargos à Adjudicação virtual distribuído por dependência 

a processo principal que tramita em meio físico.

2. Pois bem. Este Juízo possui tramitação híbrida, sendo que os processos 

em papel que já compõem o acervo não serão digitalizados e tramitarão 

nesse meio até a sua extinção, e os novos processos, por outro lado, 

tramitarão em meio exclusivamente eletrônico.

3. No entanto, tratando-se da distribuição digital de um processo por 

dependência cujos autos principais tramitam em meio físico, este passará 

a tramitar em meio eletrônico.

4. Desta forma, conforme o artigo 223 da CNGC, os processos físicos que 

receberem incidentes passarão a tramitar de forma eletrônica, senão 

vejamos:

“Art. 223 – Quanto aos processos físicos que receberem incidentes, o 

magistrado deverá determinar a digitalização e intimação das partes, 

cientificando-lhes que o processo em epígrafe passou a tramitar nesta 

Corte de Justiça pela via digital (eletrônico).”

 5. Assim, TORNO SEM EFEITO a decisão de ref. 04 e DETERMINO a 

digitalização dos autos sob código 9249, em trâmite nesta Vara, e seu 

posterior apensamento à presente ação a ele conexa.

6. CIENTIFIQUE-SE a(s) parte(s) da conversão dos autos para o novo 

formato, bem como para que se manifestem nos termos do artigo 224 da 

CNGC.

7. Após a digitalização e apensamento, venham os autos conclusos.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75650 Nr: 3887-90.2016.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DOS SANTOS PEREIRA, EURENICE GIMENES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA GIMENES MORALIS - Espólio, 

FRANTHYESCO GIMENES MORALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, nos termos do artigo 659 e seguintes, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a partilha estabelecida à ref. 67, relativa ao bem deixado pela 

falecida EDILEUSA GIMENES MORALIS, nos moldes do plano de partilha, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. 15. Em 

consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.16. Transitada em julgado, 

EXPEÇAM-SE os respectivos formais de partilha, com posterior intimação 

das Fazendas Públicas para manifestar-se sobre existência e/ou 

pagamento de eventuais tributos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

artigo 659, § 2º, do CPC.17. Se necessário, LAVRE-SE termo judicial de 

renúncia, consoante disposição do art. 1.806 do Código Civil.18. Custas 

pelo inventariante.19. Após, remeta-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e cautelas de estilo.20. Publique-se. Intimem-se as partes e as 
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Fazendas Públicas (União, Estado de Mato Grosso e Município de Alto 

Araguaia/MT).21. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 21 de setembro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56463 Nr: 2226-81.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFA - AUDITORIA FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Vistos.

1. Por sua tempestividade, RECEBO a presente impugnação à execução, 

nos próprios autos (art. 525 do CPC).

 2. INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, venham os autos conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34246 Nr: 1781-34.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDSON JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA CARLA LUIZ MENDES - 

OAB:14335-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:13.852/MT, MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 Vistos.

1. Diante da informação do falecimento da parte executada, com fulcro no 

artigo 313, §2º, inciso I, do CPC/2015, SUSPENDO o processo, pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, devendo ser intimada a parte exequente, por meio 

de seus patronos, se houver, para promover a citação do 

espólio/sucessor/herdeiros, para prosseguir nos atos deste feito em 

substituição ao executado.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51709 Nr: 954-86.2012.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON JESUS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARIMUNDO DOMINGOS DA SILVA (Espólio), 

MOACIR JESUS DA SILVA, CARLOS APARECIDO RIBEIRO, REGINA PINTO 

CESAR DE MENDONÇA RIBEIRO, JOSÉ DOMINGOS NETO, CELINA 

MORAES DE OLIVEIRA, ERONDINO SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6.491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-65.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA (ADVOGADO(A))

LUCINEIDE CARNEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000057-65.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, LIMINAR]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LUCINEIDE CARNEIRO Parte Ré: 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. 

DECIDO. 2. A parte exequente manifestou concordância com os valores já 

depositados pela parte executada, conforme petição de evento Num. 

12466842. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Num. 12466842, com fundamento nos artigos 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência/levantamento dos valores já depositados, consoante 

requerido. 6. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da 

Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da 

Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-74.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA 00753462141 (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REQUERIDO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do(a) Reclamado(a), 

intimado a manifestar no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do artigo 1º 

do Provimento n. 68 do CNJ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-86.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA AMORIM MELO (ADVOGADO(A))

AYRTON CELEDONIO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CID MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000021-86.2018.8.11.0020. REQUERENTE: CID MARTINS FERREIRA 
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REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. DISPENSO o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte ré/executada 

informou o pagamento do acordo conforme ID. Num. 12897270, havendo 

aquiescência da parte autora/exequente em movimento posterior. 3. Desta 

feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

- o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação Num. 

12897270, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência/levantamento dos valores já depositados. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142079 Nr: 6154-03.2018.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACIR SCARTEZINI - OAB:7323, 

MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO - OAB:5865, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o Douto Advogado nomeado, manifeste-se no prazo 

legal a respeito dos documentos acostados pela requerida.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88522 Nr: 4282-26.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

(REDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Ordinária Revisional de Débitos com pedido de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO proposta por JOÃO MARTINS, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos 

qualificados.

 Às folhas 84/86 compareceram as partes peticionando em conjunto 

informando a realização de acordo, pugnando pela homologação e 

consequente extinção do processo.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 84/86, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, C/C artigo 924, III, ambos 

do Código de Processo Civil, passando a fazer parte integrante da 

presente sentença, o acordo de folhas 84/86.

Custas e honorários nos termos do acordo.

 Considerando a renuncia expressa do prazo recursal pelas partes, a 

presente sentença transita em julgado no ato de sua publicação.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, e cumprida todas 

as determinações, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142830 Nr: 6579-30.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE ALVES DO NASCIMENTO 

- OAB:20466/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora instruiu a exordial 

com comprovante de residência em nome de terceiros (fls. 12).

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 19 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142850 Nr: 6583-67.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH SOARES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da 

tutela.Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 

-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.Assim, 

ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial 

na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço 

no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra 

do Bugres - MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 09 

de outubro de 2018, às 15h45min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142853 Nr: 6586-22.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR VAZ DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da 

tutela.Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 

-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.Assim, 

ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial 

na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço 

no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra 

do Bugres - MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 09 

de outubro de 2018, às 15h00min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134355 Nr: 1149-97.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMAR BARRETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, 

Cidade de Barra do Bugres-MT, para realização de perícia na parte autora, 

que  se rv i rá  esc rupu losamen te ,  i ndependen temen te  de 

compromisso.DESIGNO o dia 08 de outubro de 2018, às 14h45min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra. Fixo os honorários 

periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos 

termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014. 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142794 Nr: 6551-62.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ELOIR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Previdenciária de Auxilio Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência proposta 

por FRANCISCO ELOIR GOMES DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. 

Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da 

tutela.Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 

-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.Assim, 

considerando a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, 

Cidade de Barra do Bugres - MT, para realização de perícia na parte 

autora, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.DESIGNO o dia 08 de outubro de 2018, às 16h00 para 

realização da perícia médica, no endereço supra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134284 Nr: 1100-56.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ELSON MARCOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, 

Cidade de Barra do Bugres-MT, para realização de perícia na parte autora, 

que  se rv i rá  esc rupu losamen te ,  i ndependen temen te  de 

compromisso.DESIGNO o dia 08 de outubro de 2018, às 15h30min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra. Fixo os honorários 

periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos 

termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133823 Nr: 865-89.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, 

Cidade de Barra do Bugres-MT, para realização de perícia na parte autora, 

que  se rv i rá  esc rupu losamen te ,  i ndependen temen te  de 

compromisso.DESIGNO o dia 08 de outubro de 2018, às 15h45min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra. Fixo os honorários 

periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos 

termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94512 Nr: 4086-22.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA GUILHERME COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mais, diante do exposto, DEIXO de acolher as preliminares 

apresentadas pela Autarquia requerida em sua impugnação.Assim, 

REJEITO A IMPUGNAÇÃO e, por tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO por sentença para que produza os seus respectivos efeitos 

jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, apresentados às 

folhas 86, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos artigos 487, inciso III, 

“b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado 

da presente decisão, devidamente CERTIFICADO, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, 

da CF).Em razão do princípio da causalidade, condeno a Autarquia 

impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento), do valor da condenação.Após o cumprimento 

integral da presente sentença ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 14709 Nr: 283-80.2004.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A C INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE 

BORRACHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, JOSE VALERIO JUNIOR - OAB:9.509-E-17.529, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT-4482, THIAGO ROSSETO 

SANCHES - OAB:12045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às folhas 188, compareceu a parte autora pugnando pela remessa da 

carta precatória por Malote Digital, considerando ser esta a regra 

processual, se orientando pelo critério da redução de custos e pela 

celeridade processual.

Em que pese a manifestação da parte autora, o que podemos observar 

dos autos, é que a carta precatória expedida às folhas 172, foi devolvida 

pelo deprecante ante a alegação de que não houve o recolhimento correto 

das custas processuais (fls.179).

 Assim, intime-se a parte autora para que se manifeste requerendo o que 

de direito, providenciando o necessário para o regular andamento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, 

III, do CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134669 Nr: 1362-06.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA ALICE DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, 

Cidade de Barra do Bugres-MT, para realização de perícia na parte autora, 

que  se rv i rá  esc rupu losamen te ,  i ndependen temen te  de 

compromisso.DESIGNO o dia 08 de outubro de 2018, às 14h00min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra. Fixo os honorários 

periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos 

termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133636 Nr: 733-32.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEUS INACIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, 

Cidade de Barra do Bugres-MT, para realização de perícia na parte autora, 

que  se rv i rá  esc rupu losamen te ,  i ndependen temen te  de 

compromisso.DESIGNO o dia 08 de outubro de 2018, às 14h30min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra. Fixo os honorários 

periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos 

termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134357 Nr: 1151-67.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, 

Cidade de Barra do Bugres-MT, para realização de perícia na parte autora, 

que  se rv i rá  esc rupu losamen te ,  i ndependen temen te  de 

compromisso.DESIGNO o dia 08 de outubro de 2018, às 15h15min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra. Fixo os honorários 

periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos 

termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133348 Nr: 532-40.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante das informações contidas nos autos às folhas 53, 

revogo a nomeação do perito de folhas 50/52. Ante a necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da Dra. 

Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço no Consultório 

Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra do Bugres-MT, 

para realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 08 de outubro de 

2018, às 15h00min, para realização da perícia médica, no endereço supra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133216 Nr: 445-84.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GOMES DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, 

Cidade de Barra do Bugres-MT, para realização de perícia na parte autora, 

que  se rv i rá  esc rupu losamen te ,  i ndependen temen te  de 

compromisso.DESIGNO o dia 08 de outubro de 2018, às 14h15min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra. INTIME-SE a parte autora 

para comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao 

exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais exames e/ou 

laudos atuais. Em seguida, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da 

inicial, para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 

(trinta) dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de 

Processo Civil, manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte 

autora, advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar 

quanto às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação 

de qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de 

Processo Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para 

que manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 21 de setembro de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134481 Nr: 1239-08.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA COSTA PELEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Considerando a teor da certidão de fls. 27, REVOGO a 

nomeação do perito de folhas 25/26. Contudo, diante da necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da Dra. 

Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço no Consultório 

Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra do Bugres-MT, 

para realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 09 de outubro de 

2018, às 16h00min, para realização da perícia médica, no endereço supra

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81250 Nr: 2918-53.2012.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P SCOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Liria Fernandes Brasil 

- OAB:15322/MT, Opson Luisandro Pulga Baioto - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:15877-MT

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o presente processo 

trata da mesma causa de pedir constante do processo nº 84946, em 

trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca e cuja sentença foi prolatada e é 

agora, objeto de recurso de apelação.

Não é possível se falar em litispendência, tendo em vista que não são 

coincidentes todos os elementos da causa, a começar pelas partes, que 

ocupam polos inversos em ambas as ações. Os pedidos também são 

diferentes: uma visa a cobrança de cheques; a outra pretende o 

recebimento de danos materiais e morais.

Não podemos, outrossim, determinar a reunião de ações, uma vez que 

uma delas já foi proferida a sentença, não havendo falar, assim, em 

sentença conjunta para evitar decisões conflitantes.

Assim, considerando que uma das ações já foi julgada e encontra-se em 

grau de recurso, e poderá fazer coisa julgada no presente processo, no 

que toca ao objeto central que é a falha do produto, que é o piso de 

cerâmica defeituosa, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 01 

(um) ano, ou até que julgado o recurso de apelação, nos termos do artigo 

313, inciso V, alínea “a” do CPC.

Determino ainda o cancelamento da audiência designada para o dia 25 de 

setembro às 14 horas.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 31333 Nr: 2545-95.2007.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucia Gomes - OAB:84.206, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97929 Nr: 404-25.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA 

PEREZ - OAB:24102/PR

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139021 Nr: 3916-11.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SOLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 

AABB, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA RAMOS DENSER - 

OAB:9754/DF, Eder José Alves - OAB:OAB/MT 24.709, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, WALTER PIEDADE DENSER - 

OAB:11764/DF

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116572 Nr: 5720-82.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS CERQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA ROSA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a contestação foi oferecida no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86490 Nr: 2290-30.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sansal Industria e Comercio de Rações e 

Nutrientes Animais LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 
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SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:MT/6.711, JOSÉ GASPAR MACIEL DE LIMA - OAB:9665 -B, 

ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 66-v°, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54030 Nr: 236-28.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente manifesta-se 

pela desistência da ação (fls. 75).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Havendo restrições em nome do requerido e/ou de veículos, determino 

as baixas necessárias das restrições eventualmente realizadas.

 5. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

6. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110736 Nr: 2184-63.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA GOMES - 

OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 66, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos endereço 

atualizado da parte contrária ou requeira sua intimação por edital.

Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, desde 

já, e determino a intimação da parte requerida por edital, com prazo de 15 

(quinze), observando-se o disposto no §2° do artigo 275, do NCPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação da parte exequente ou 

com mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e 

arquivem-se os autos, independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110690 Nr: 2156-95.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGINIA FERREIRA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAINE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 2156-95.2016.811.0008 - Código: 110690

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 16h45min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Verginia Ferreira Dorileo

Advogado(a): Dr(a). Waine Andrade Cotrim

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. 

Participaram da presente audiência o acadêmico do Curso de Direito da 

Unic Tangará da Serra: Pedro Wilson Arraes de Oliveira Amador RG 

22303065 SSP MT. Dada a palavra ao advogado da requerente em 

alegações finais, manifestou-se nos seguintes termos: “MM. Juiz, na 

instrução realizada nesta data, as testemunhas ouvidas corroboraram os 

documentos juntados pela parte autora. O que vemos é o preenchimento 

dos requisitos legais para concessão do benefício. Isto posto, requer seja 

julgada procedente a presente ação nos termos da inicial. Em caso de 

procedência da ação requer os efeitos da tutela antecipada para imediata 

implantação do benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 2156-95.2016.811.0008 - Código: 110690

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 16h45min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Edna Monteiro Guilherme Franco, RG: 715339 

SSP MT, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua Palmeiras, nº 879, Bairro 

JD. Alvorecer, Barra do Bugres - MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o Requerente há mais de 

20 (vinte anos). Que quando conheceu a autora, ela morava na área rural, 

no Sítio Gleba Miru no município de Denise-MT; Que desde que conhece a 

autora, este sempre trabalhou na roça; Que no Sítio a autora criava 

galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças 

tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua 

subsistência e de sua família; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que hoje a autora reside Sítio Gleba Mir; Que na Fazendo a autora nunca 

teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado, respondeu as seguintes perguntas: 

“não sabe dizer o tamanho da propriedade, a fonte da autora é apenas do 

sítio”. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o 

presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica 

Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 2156-95.2016.811.0008 - Código: 110690

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 16h45min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Jose Luiz dos Santos, RG: 11029 SSP MT, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Rio Grande do Sul, nº 458, bairro J. Elite II, 

Barra do Bugres – MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 30 (trinta anos). Que quando conheceu a autora, ela 

morava na área rural, no Sítio Gleba Miru no município de Denise-MT; Que 

desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão 

e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 
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rabanete, para sua subsistência e de sua família; Que sempre trabalhou 

na agricultura familiar; Que hoje a autora reside Sítio Gleba Mir; Que na 

Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a 

autora nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado, 

respondeu as seguintes perguntas: “o sítio tem 5 alqueiros, vive apenas 

da fonte do sítio”. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou 

encerrar o presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura 

Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142403 Nr: 6336-86.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO LINCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

apresentar impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 18813 Nr: 405-59.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS-D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Defiro o petitório em que a parte exequente solicita informações 

referentes às últimas declarações de imposto de renda dos executados, 

contudo, para segurança das informações, decreto, desde já, o sigilo nos 

presentes, sendo autorizados a fazer vistas e cargas dos autos somente 

as partes exequente e executada, bem como seus patronos constituídos.

2. Com as informações, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Findo o prazo sem que a parte manifeste-se, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, caso contrário, torne-os conclusos para deliberações.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138722 Nr: 3762-90.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098, ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99679 Nr: 1456-56.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE ASSISTÊNCIA- 

HOSPITALAR CLINICAS DE DENISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMOS - 

OAB:3722, RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - OAB:9.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi expedido mandado de penhora e avaliação conforme 

requerido em fls 103/104 e deferido em fls. 108, sendo assim, intimo a 

parte autora na pessoa de seu advogado para que recolha as custas de 

diligência de oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94492 Nr: 4069-83.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA CORREIA DE OLIVEIRA E 

OLIVIERA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT, VAGNER SEVERO - OAB:17.492 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente 

citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do 

débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, 

em nome do(s) executado(s).

2. Permaneçam os autos no gabinete para o cumprimento das 

providências acima ordenadas.

3. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar 

ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos 

do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de 

substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá 

indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de 

viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Em caso de inércia ou mera reiteração de pedido já indeferido pelo 

Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos independentemente de nova 

conclusão.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99770 Nr: 1497-23.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20.720-B, Marco Andre Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Defiro o petitório em que a parte exequente solicita informações 

referentes às últimas declarações de imposto de renda dos executados, 

contudo, para segurança das informações, decreto, desde já, o sigilo nos 

presentes, sendo autorizados a fazer vistas e cargas dos autos somente 

as partes exequente e executada, bem como seus patronos constituídos.

2. Com as informações, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Findo o prazo sem que a parte manifeste-se, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, caso contrário, torne-os conclusos para deliberações.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 1804 Nr: 139-53.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATÃ NASCENTES ALVES - 

OAB:PROC. EST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Defiro o petitório em que a parte exequente solicita informações 

referentes às últimas declarações de imposto de renda dos executados, 

contudo, para segurança das informações, decreto, desde já, o sigilo nos 

presentes, sendo autorizados a fazer vistas e cargas dos autos somente 

as partes exequente e executada, bem como seus patronos constituídos.

2. Com as informações, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Findo o prazo sem que a parte manifeste-se, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, caso contrário, torne-os conclusos para deliberações.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117263 Nr: 6152-04.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSM, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Defiro o petitório em que a parte exequente solicita informações 

referentes às últimas declarações de imposto de renda dos executados, 

contudo, para segurança das informações, decreto, desde já, o sigilo nos 

presentes, sendo autorizados a fazer vistas e cargas dos autos somente 

as partes exequente e executada, bem como seus patronos constituídos.

2. Com as informações, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Findo o prazo sem que a parte manifeste-se, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, caso contrário, torne-os conclusos para deliberações.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131147 Nr: 7203-16.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 17h40min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88362 Nr: 4118-61.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCPEIDSDM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCCB, EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Defiro o petitório em que a parte exequente solicita informações 

referentes às últimas declarações de imposto de renda dos executados, 

contudo, para segurança das informações, decreto, desde já, o sigilo nos 

presentes, sendo autorizados a fazer vistas e cargas dos autos somente 

as partes exequente e executada, bem como seus patronos constituídos.

2. Com as informações, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Findo o prazo sem que a parte manifeste-se, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, caso contrário, torne-os conclusos para deliberações.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5750 Nr: 352-54.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Defiro o petitório em que a parte exequente solicita informações 

referentes às últimas declarações de imposto de renda dos executados, 

contudo, para segurança das informações, decreto, desde já, o sigilo nos 

presentes, sendo autorizados a fazer vistas e cargas dos autos somente 

as partes exequente e executada, bem como seus patronos constituídos.

2. Com as informações, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Findo o prazo sem que a parte manifeste-se, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, caso contrário, torne-os conclusos para deliberações.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90094 Nr: 5381-31.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MALDONADO FOLHA - ME, LUIZ 

CARLOS MALDONATO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente 

citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do 

débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, 

em nome do(s) executado(s).

2. Permaneçam os autos no gabinete para o cumprimento das 

providências acima ordenadas.

3. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar 

ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos 

do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de 

substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá 

indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de 

viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Em caso de inércia ou mera reiteração de pedido já indeferido pelo 

Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos independentemente de nova 

conclusão.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109309 Nr: 1310-78.2016.811.0008
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MANOEL DOS SANTOS 

85641880159, CRISTIANO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente 

citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do 

débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, 

em nome do(s) executado(s).

2. Permaneçam os autos no gabinete para o cumprimento das 

providências acima ordenadas.

3. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar 

ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos 

do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de 

substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá 

indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de 

viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Em caso de inércia ou mera reiteração de pedido já indeferido pelo 

Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos independentemente de nova 

conclusão.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97304 Nr: 6238-43.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente 

citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do 

débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, 

em nome do(s) executado(s).

2. Permaneçam os autos no gabinete para o cumprimento das 

providências acima ordenadas.

3. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar 

ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos 

do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de 

substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá 

indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de 

viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Em caso de inércia ou mera reiteração de pedido já indeferido pelo 

Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos independentemente de nova 

conclusão.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87516 Nr: 3298-42.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELCIO RIBEIRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente 

citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do 

débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, 

em nome do(s) executado(s).

2. Permaneçam os autos no gabinete para o cumprimento das 

providências acima ordenadas.

3. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar 

ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos 

do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de 

substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá 

indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de 

viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Em caso de inércia ou mera reiteração de pedido já indeferido pelo 

Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos independentemente de nova 

conclusão.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113571 Nr: 3826-71.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO CIA LTDA 

EPP/COP BARRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para que indique nos autos as fls. relacionadas aos documento dos quais 

se pretende o desentranhamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 40799 Nr: 2230-96.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA RODOBER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:11655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos.

1. Intime-se o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze), manifeste-se 

o que entender de direito sob pena de arquivamento.

2. Após, façam-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107805 Nr: 415-20.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA REGINA DE ARRUDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): inss - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tempestividade
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CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117389 Nr: 6237-87.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI DA SILVA E SILVA LTDA, EDSON 

NOEL DA SILVA, GISELA ANTUNES FERRARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a contestação foi oferecida no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42523 Nr: 2429-21.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94608 Nr: 4175-45.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a contestação foi oferecida no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 3572-35.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA EPAMINONDAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Vistos.

Nomeio como Curador Especial, em favor dos requeridos, a pessoa do 

nobre advogado militante nesta Comarca, Dra. Marli Guarnieri , devendo a 

mesma ser intimado para apresentar defesa no prazo legal.

Desde já fixo, como honorários para pagamento da advogada nomeada, 

conforme Resolução n.º 096/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seccional de Mato Grosso, e nos termos do item 1.12.4.2 da 

CNGCJ/MT, em 04 (quatro) URH – Unidade Referencial de honorários.

Após, vista à Defensoria Publica e Ministério Publico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 3572-35.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA EPAMINONDAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Vistos.

Defiro pedido de fls. 24, atenda-se conforme requerido.

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139793 Nr: 4426-24.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO PAULO DOS REIS MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13.934

 Autos: 4426-24.2018.811.0008 - Código: 139793.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 10 de outubro de 

2018, às 13h30.

III – Intimem-se o acusado, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 09 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 140313 Nr: 4755-36.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHIONNY PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18.570-B

 Autos: 4755-36.2018.811.0008 - Código: 140313.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 10 de outubro de 

2018, às 13 horas

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 08 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142449 Nr: 6365-39.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15.418, EDIVALDO DE SÁ TEIXERA - OAB:18598

 Autos: 6365-39.2018.811.0008 - Código: 142449.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – A missiva não se fez acompanhar de cópia da defesa preliminar, 

requisito essencial para o seu cumprimento, conforme prevê o art. 1.360 

da CNGC.’

II – Em vista disso, solicite-se ao Juízo Deprecante as peças faltantes, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393).

III – Com a juntada dos respectivos documentos, atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado.

IV – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 06 de 

novembro de 2018, às 13 horas.

V – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 VI – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Vll – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VllI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 12 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 81880 Nr: 3594-98.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR DE CAMPOS, BENEDITO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2983

 Nos termos do art. 976, II (intimar a parte para manifestar-se sobre a 

testemunha não encontrada, e que por ela tenha sido arrolada) da CNGC- 

FORO JUDICIAL, impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir vista a 

Defesa do Réu, para no prazo legal, manifestar-se sobre a testemunha 

Maria Isabel Ienning, que não foi localizada para intimação, conforme 

certidão parcialmente negativa de fl. 95.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-21.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MILIDIEISSE CRISTINA DA SILVA NICOLINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000084-21.2016.8.11.0008. EXEQUENTE: MILIDIEISSE CRISTINA DA 

SILVA NICOLINI EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Minuta de acordo juntada 

no Id. 15415444. Observando a referida minuta de acordo juntada aos 

autos, observa ser peça estranha ao processo, pois não possui as 

mesmas partes, e até o número do processo diverge dos autos. Em 

pesquisa no sistema PJE constata-se que a referida minuta trata-se de 

processo da Comarca de Novo São Joaquim/MT. INTIME-SE a autora para 

que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a continuidade no 

cumprimento de sentença (Id.15148796). Proceda com a exclusão dos 

documentos juntados no Id. 15415441/15415444/15415445. Com a 

manifestação, faça os autos conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 24 de setembro de 2018. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000993-29.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO (ADVOGADO(A))

CARLOS GALERA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMCZAK & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada , 

para no prazo de 15(quinze) dias efetuar o pagamento da dívida no valor 

de R$32.756,69(trinta e dois mil setecentos cinquenta e seis reais e 

sessenta e nove centavos) ID do 15446114 - documento “Intimem-se a 

parte executada TOMCZAK & CIA LTDA-ME, na pessoa do seu advogado 

e em não possuindo pessoalmente, para que no prazo de quinze (15) dias 

efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 32.756,69, devendo ser 

corrigidos até a data do efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo 

ser acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, 

do CPC). Sem prejuízo da providência supra, determino sejam retificados 

os registros e a autuação, uma vez que se trata de Cumprimento de 

Sentença. Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, 

faça os autos conclusos para analise do pedido da exequente. Intimem-se. 

Cumpra-se. .” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-64.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARCELO DE SANTANA SIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

no prazo de 15(quinze) proceder com a emenda da inicial ID do documento 

14224063 - “ Assim, levando em conta a mencionada ordem de serviço, 

INTIME-SE o advogado para proceder à emenda da inicial, juntando 

instrumento feito por escritura pública, ou assinada a rogo por intermédio 

de procurador constituído por instrumento público, com poderes especiais 

para proceder levantamento de valores.INTIME-SE, ainda, o advogado para 

atentar-se a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, com base no artigo 330 do CPC.Cumpra-se.. .” O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-49.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCERIA FRANCISQUETTI DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 24 de setembro de 2018. Senhor(a) 

LUCERIA FRANCISQUETTI DA SILVA, Rua 04 Quadra 22, Casa 841, Bairro 

Jardim Imperial, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 15/10/2018 
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Hora: 14:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000194-49.2018.8.11.0008; Valor causa: $28,960.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCERIA FRANCISQUETTI DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500270-72.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO (ADVOGADO(A))

ADRIANA OENNING (ADVOGADO(A))

MARIUCE CARLA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 14713180 -.”Diante do exposto, EXTINGO O 

PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no artigo 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, podendo a parte credora 

habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial.Por fim, tendo em vista que a penhora realizada nos autos foi 

anterior à decisão proferida nos autos de recuperação judicial pelo juízo 

da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, tratando-se de crédito 

concursal, e não havendo concordância do devedor para a liberação, 

determino o desbloqueio devendo ser restituído à executada o valor da 

quantia bloqueada. Havendo requerimento, EXPEÇA-SE certidão de 

crédito.Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e expedido o 

alvará, ARQUIVEM-SE os autos.Publicação no PJE. “O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-54.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALINE PRISCILE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 14910568 - -.”Diante do exposto, EXTINGO O 

PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no artigo 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, podendo a parte credora 

habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial. 

Por fim, tendo em vista que a penhora realizada nos autos foi anterior à 

decisão proferida nos autos de recuperação judicial pelo juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro, tratando-se de crédito concursal, e não 

havendo concordância do devedor para a liberação, determino o 

desbloqueio devendo ser restituído à executada o valor da quantia 

bloqueada. Havendo requerimento, EXPEÇA-SE certidão de crédito.Após o 

trânsito em julgado, procedidas as anotações e expedido o alvará, 

ARQUIVEM-SE os autos.Publicação no PJE. . “O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-62.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GENILSON FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON EXPEDITO DE LIMA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 14771259 - -.”Diante do exposto, JULGO 

EXTINTA a presente ação de consignação em pagamento, o que faço com 

fundamento no artigo 5, inciso II, da Lei n. 9.099/95 c/c Enunciado 8 do 

Fonaje. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE mediante baixas 

necessárias. Publicação no PJE. . . “O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 14818734. - “Ante ao exposto, indefiro a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. , ARQUIVEM-SE mediante baixas 

necessárias. Publicação no PJE. . . “O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-05.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14797833 “. - “Ante ao exposto, indefiro a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. . . . “O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-17.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

EVANILSON ANTONIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14797988 - “Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. “O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 
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Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-75.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARILUCIA DA GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14817908 - “Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. “O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VALDENILDO DOS SANTOS ARAGAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14818871 - “Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. “O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-30.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MATEUS DE ASSIS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14819310 "- Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. “O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-56.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14819902 "- Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. “O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-57.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANGENOR RICARDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14820918 -”- Ante ao exposto, indefiro a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. . “O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI (ADVOGADO(A))

ELIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14821137 -”- Ante ao exposto, indefiro a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. . “O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96367 Nr: 5483-19.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, torno 

definitiva a liminar deferida às fls. 22/25, e por seu turno JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOVA 

OLÍMPIA para o fim de, confirmando a liminar e determinar que o requerido 

forneça o medicamento Galvus MET 5mg/850mg, um comprimido duas 

vezes ao dia, Xarelto 20mg, um comprimido ao dia, de maneira continuada, 

necessário ao tratamento da requerente.INTIMEM-SE os requeridos.Ciência 

ao Ministério Público.Sem custas (artigo 460 da CNGC) e sem 

honorários.Publique-se, intimem-se e se cumpra.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-43.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ARARI DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON (ADVOGADO(A))

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000423-43.2017.8.11.0008. REQUERENTE: MARCOS ARARI DIAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES S.A Vistos etc. Trata-se 

de Cumprimento de Sentença proposta por MARCOS ARARI DIAS DE 

OLIVEIRA, em face de NORSA REFRIGERANTES LTDA, todos qualificados 

nos autos. A execução foi recebida no Id.12041756, determinando a 

intimação da executada. A exequente apresentou embargos de 

declaração (Id. 12873101) o que foi rejeitado por este juízo (Id.14199153). 

De consequente, compareceu a executada apresentando o comprovante 

de pagamento da condenação, pugnando pela expedição do alvará em 

favor da exequente e extinção do cumprimento de sentença 

(Id.14734318). No Id. 15129957 compareceu a exequente manifestando 

pela expedição do alvará. É a síntese do necessário. DECIDO. Pois bem, 

em consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas. Desnecessária a intimação da parte contraria nos termos do 

Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, considerando o 

pagamento espontâneo e manifestação expressa na concordância do 

levantamento dos valores (Id. 14734318). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 24 de setembro de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-16.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCI OLKOSKI (ADVOGADO(A))

AMARO JONAS DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO AUTO POSTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1001065-16.2017.8.11.0008. REQUERENTE: AMARO JONAS DANTAS DA 

SILVA REQUERIDO: FLORINDO AUTO POSTO LTDA Visto, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Não há 

preliminares a serem sanadas. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor do reclamado, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta a parte requerente que possuiu relação 

jurídica com a reclamada, e que, em 20/03/2017, foi até o seu 

estabelecimento e solicitou o valor total devido àquela, momento em que o 

reclamado informou que o total do débito era no valor de R$ 120,00 (cento 

e vinte reais), juntou recibo (Id nº 10547314) do pagamento realizado em 

20/03/2017. Alega que em 27/09/2017 verificou que seu nome manteve 

negativado indevidamente pelo demandado, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar a manutenção da restrição no 

importe de R$ 20,00 (vinte reais), incluso nos órgãos de restrição (Id nº 

10547328). Analisando os autos verifico que o reclamado, não 

compareceu a audiência de conciliação, tampouco apresentou defesa. 

Apesar de ter sido devidamente intimado pelo Oficial de Justiça conforme 

Id nº 11794384. Assim, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, vejamos: 

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Dessa forma, fica claro o 

direito do reclamante, uma vez que o reclamado não compareceu a 

Audiência designada e não contestou o alegado na exordial, conforme 

termo de Audiência (Id nº 11801624). Destarte, a parte ré não trouxe aos 

autos elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial, não compareceu a Audiência e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil que prove a exigibilidade da dívida, significando 

dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe 

incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Assim, 

uma vez que o demandado não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pelo demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Conclui-se, portanto, que o reclamado agiu sem 

direito algum a manter o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que 

responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, 

não comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

dos débitos é medida que se impõe. De outro norte, verifico que o 

Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização por 

danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivo. Pelo exposto, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: - DEFERIR a justiça gratuita; - 

DECLARAR a inexistência dos débitos mencionados na inicial, imputado 

pela parte reclamada; - CONFIRMAR a decisão de Id nº 10713028; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (Quatro 

mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Bugres– MT, 24 de setembro de 2018. Lys Meire Toda 

Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – 

MT, 24 de setembro de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 017/2018/DF - Tornar público o GABARITO PRELIMINAR, bem 

como a PONTUAÇÃO PRELIMINAR da prova do Processo Seletivo para 

Estágio Curricular Remunerado de Nível Médio realizada no dia 22/09/2018.

* O Edital n° 017/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 
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Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67647 Nr: 1587-36.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE BARBOSA SANTOS, JURANDIR 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33963 Nr: 730-29.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAR MARIO FANTINEL, ELZA TEREZINHA FANTINEL, 

HILÁRIO ANTÔNIO FANTINEL, ROSEMARI FLORIANI FANTINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Del Grossi - 

OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.260/283 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa 

a fim de que seja intimada a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39713 Nr: 3066-69.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELMA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33963 Nr: 730-29.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAR MARIO FANTINEL, ELZA TEREZINHA FANTINEL, 

HILÁRIO ANTÔNIO FANTINEL, ROSEMARI FLORIANI FANTINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Del Grossi - 

OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls202/259 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa 

a fim de que seja intimada a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27237 Nr: 654-73.2008.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ELIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

CARVALHO ALBERINI - OAB:21242/DF, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT

 29.Com estas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos 

Monitórios e a Reconvenção e PROCEDENTES os pedidos esculpidos na 

ação monitória, constituindo os documentos arrolados à fl. 14 em título 

executivo, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do 

ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 

1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 219 do Código de 

Processo Civil.30.Atendendo ao princípio da sucumbência condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em que fixo em 10% sob o proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. 

31.Transitada em julgado, prossiga-se na forma de execução, 

intimando-se o requerido para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa no percentual de 10% (dez por 

cento), com base no art. 523 do CPC/2015.32.P. I.C.33.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67695 Nr: 1624-63.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14.058.787/0001-57, LIDIANE GONÇALVES 

LIBERATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72742 Nr: 806-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Instrução

Dia 19 de setembro de 2018, às 16h57min.

Autos n°: 72742
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PRESENTES: O Juiz de Direito e o membro do Ministério Público.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte: “VISTOS 

ETC..... Manifeste-se a Defensora do acusado acerca da não localização 

do réu conforme certidão de f. 184, devendo informar o seu endereço 

atualizado nos autos. Certifique-se a Secretaria se estão sendo cumpridas 

as condições fixadas às f. 64 especialmente a de comparecimento mensal 

em Juízo. Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestar-se 

acerca da vítima e testemunha não localizadas e façam-me os autos 

conclusos para deliberação. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário” NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Lais Liane Resende

Promotora de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91564 Nr: 2748-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASÍLQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA., BANCO SOFISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora , na pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, 

proceda o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, às 

fls. 72 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23237 Nr: 3511-63.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOELCY ENGEL, ANA MARIA 

RITZMANN, NILTON JOSE RITZMANN, GRACIANE QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86373 Nr: 4740-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99792 Nr: 1915-24.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BUNGE 

FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

OSMAR SCHEINEIDER - OAB:, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985/SC, JULIANO RICARDO SCHMITT - 

OAB:20.875/SC, SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - OAB:6.008/SC

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 57, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000790-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UCLEITON ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS AV. RIO GRANDE DO SUL, 731NE , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 

33822440 NÚMERO DO PROCESSO: 1000790-04.2018.8.11.0050 VALOR 

DA CAUSA: $19,259.41 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - MT0016168S PARTE E QUALIFICAÇÃO: Nome: UCLEITON ALVES 

RODRIGUES Endereço: RUA PARAIBA, 569, NE, CENTRO, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 4.728/65, regulamentada 

pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 

13.043/14. 2. O Banco Autor sustenta que firmou com o requerido um 

Contrato de Financiamento e, como garantia da dívida, o requerido 

transferiu ao banco autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do 

bem descrito na exordial. 3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com 

o pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas. 4. 

Com a petição inicial vieram os documentos. 5. É o breve relatório. Decido. 

6. Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão. 7. Por 

sua vez, o requerido encontra-se constituído em mora por força da 

tentativa de notificação no endereço declinado no contrato, bem como se 

encontra nos autos a planilha atualizada de débito. 8. Assim, comprovada 

a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69. 9. Por 

consequência, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO, nomeando como depositário fiel do bem o representante 

legal da empresa requerente ou quem este indicar. 10. LAVRE-SE o 

respectivo termo de compromisso. 11. Efetivada a medida, CITE-SE o em 

consonância com o art. 212, § 2º do CPC para apresentar contestação no 

prazo previsto no artigo 335 CPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a 

contar da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04). 12. CIENTIFIQUEM-SE eventuais avalistas e expeçam-se 

mandados necessários. 13. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 24 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI JUIZ 

DE DIREITO Assinado Digitalmente

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103244 Nr: 3469-91.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 4ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO SILVA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT

 Vistos.

Trata-se de missiva com a finalidade de realizar a inquirição de 

testemunha arrolada pela acusação, cujos requisitos legais restam 

preenchidos para seu cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade.

Para tanto, designo audiência para o dia 25/10/2018, às 17h00min, a ser 

realizada na sala de audiência deste Juízo, oportunidade em que se 

realizará a inquirição da testemunha.

Intimem-se o acusado e seu advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da solenidade acima 

designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100981 Nr: 2488-62.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com internação 

compulsória com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Jessica de 

Almeida Pereira, no ato representando os interesses de seu convivente 

Leonardo Silva dos Santos, contra o Município de Campo Novo do 

Parecis-MT, todos devidamente qualificados nos autos.

Com efeito, vê-se que o objeto da presente demanda interfere 

juridicamente no direito de liberdade da pessoa de Leonardo, porém não 

houve inclusão dele em nenhum dos polos da presente demanda, sendo a 

internação compulsória uma medida drástica e involuntária do paciente 

torna mister a inclusão de Leonardo no polo passivo da demanda pela 

parte postulante.

Portanto, determino seja emendada a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para regularização do polo passivo da demanda nos termos alinhavados 

alhures, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigo 

312, parágrafo único, do CPC.

Sem prejuízo, considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que 

instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico 

- NAT, com a finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um 

juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à 

saúde, determino, com URGÊNCIA, que se digitalize a integralidade deste 

feito e, “incontinenti”, encaminhe-se ao referido núcleo (NAT - Núcleo de 

Apoio Técnico), por meio do malote digital.

Outrossim, requisite-se a emissão de parecer sobre a questão clínica 

relativa ao caso em testilha, mormente a análise da patologia calcada nos 

documentos encartados aos autos a fim de aferir a urgência/risco do 

caso, no prazo de 24 horas.

Cumpridas as determinações supra ou decorrido o prazo legal, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para análise.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65485 Nr: 3514-71.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES F. DE 

ANDRADE - OAB:15.154/MT, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - 

OAB:15.343/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101374 Nr: 2683-47.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94180 Nr: 4289-47.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97419 Nr: 867-30.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A, FELIPE 

BITTENCOURT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A, SAMARA FAVETTI SASSAKI - OAB:23.855/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 
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NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85000 Nr: 3733-79.2016.811.0050

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C. DE M. SANCHES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86524 Nr: 4837-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL MONGENOT DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82255 Nr: 2093-41.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14847, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70310 Nr: 3460-71.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598, FRANCISCO BRAZ DA SILVA - OAB:160.262-B/SP, MARLI 

INÁCIO PORTINHO DA SILVA - OAB:150.793-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 14276 Nr: 1206-77.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98739 Nr: 1447-60.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 5ª 

VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS HIDALGO 

THOMÉ - OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399 

OAB/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1711 Nr: 1575-47.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74210 Nr: 1648-57.2015.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA RIBEIRO DA 

SILVA - OAB:109.204/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 4714 Nr: 2244-66.2000.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDINHO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIA TERESA LINHARES DA SILVA, CARLOS 

BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71368 Nr: 45-46.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. SALVADOR DE LIMA - ME, ADRIANO 

SALVADOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96257 Nr: 231-64.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ALTA NOROESTE DE SÃO PAULO - SICREDI ALTA NOROESTE SP, 

COMARCA DE ANDRADINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIAN DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30.890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65418 Nr: 3446-24.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORILDES EMILIA KLEIN, PAULO ROBERTO 

KLEIN, MARCIA BARELLA KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 641 Nr: 510-17.1999.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, ESPOLIO 

DE GILDA FURLAN MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO AMARAL MENDONÇA NETO, MARIA 

CRISTINA MALDONADO MENDONÇA, HELIO LUIZ BOTURÃO, THAIS 

FERNANDES BOTURÃO, FRANCISCO ALVES DE LAVOR, ANTONIOS 

SEMAAN ABDUL MASSIH, CELIA MASSOUR ABDUL MASSIH, FAUZI 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, GILDA DEVITO ABDUL MASSIH, NABIL 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, ALBERTINA ALEXANDRA MACRUZ MASSIH, 

ZUNER ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, DECIO FRANCISCO 

MUSSOI E SUA MULHER, HIROSHI KASHIWAGI, COMPANHIA AGRÍCOLA 

DO PARECIS - CIAPAR, O ESTADO DE MATO GROSSO, INACIO 

LOTOCZINSKI PUKALESKI, ALDAIR PULALESKI, JOFRE FERNANDO DA 

COSTA, IOLANDA TAIRA KASHIWAGI, LÚCIA WALKÍRIA UHR, BERTA 

WALESKA UHR, VIVIANE HELENA KRONER UHR, SÉRGIO MIGUEL 

AQUINO DOS SANTOS, WALMIRA DE FÁTIMA DA SILVA, MARIA 

MONTOVANI DOS SANTOS, GILMAR APARECIDO DOS SANTOS, ORENI 
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BRAGHIM DOS SANTOS, JOSÉ BERILO DOS SANTOS e ESPOSA, JOÃO 

FIEL DOS SANTOS e ESPOSA, JANETE FÁTIMA DOS SANTOS e ESPOSO, 

GILSON ANTÔNIO DOS SANTOS, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS, 

GIVANILDO MANOEL DOS SANTOS, ROSÂNGELA PADILHA DOS 

SANTOS, SÉRGIO ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI 

- OAB:2772-A, AGNELO BEZERRA NETO - OAB:320, CECÍLIA DA SILVA 

ZERAIK - OAB:104.199, CLAUDIO CEZAR FIM - Procurador Chefe da 

União em Mato Grosso - OAB:, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:4749, FELIPPE ZERAIK - OAB:30.397/RJ, GILBERTO JUSTINO 

FERREIRA - OAB:8554/PR, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441, JOAQUIM 

ADOLFO CORRÊA DE MENDONÇA - OAB:37.051 SP, JOJI MIYAMOTO - 

OAB:56.668, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7.072/MT, MILTON DO PRADO 

GUNTHEN - OAB:3976/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 Sem prejuízo, considerando o pleito de f. 1.207, designo audiência para o 

dia 06 de novembro de 2.018, às 16:30 horas.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64991 Nr: 3025-34.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS, DCCTEEL, BACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, Gustavo Lima Santos - OAB:90392, 

Luciano Lima Santos - OAB:49283, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 14851 Nr: 1788-77.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR, EDSON 

HEINZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES JOSÉ GEIER - 

OAB:4911, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057, Nelir Fátima 

Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437, TASSIA DE AZEVEDO BORGES - 

OAB:OAB/MT 12296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7300-B, RUY 

OTTONI RONDON JUNIOR - OAB:5.637

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93968 Nr: 4160-42.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO BARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63530 Nr: 1540-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. J. MAZZOCHI PRESTADORA DE SERVIÇO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75215 Nr: 2294-67.2015.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32505 Nr: 2554-57.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOÃO LONDERO, MARIA CELIA 

CERIOLI LONDERO, CESAR TADEU LONDERO, VILSON PEDRO LONDERO, 

IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVACIR ROGÉRIO SANTOS DA 

ROSA - OAB:17.480, FERNANDA NASÁRIO - OAB:51.587 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20553 Nr: 859-73.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOMINAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON IMA INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139/GO, 

MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, MARIO PEDROSO - 

OAB:10220/GO, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/B/MT, WILSON 

TERUO KOBAYASHI - OAB:2558-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DE ÁVILA 

MEZZALIRA - OAB:11.149

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39965 Nr: 221-30.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIANE DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82859 Nr: 2442-44.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE CASTOR LTDA ME , JALDEIR 

MOURA, ROSIMEIRE ZUIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40169 Nr: 424-89.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPJ, EJ, LJ, EJ, AAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64386 Nr: 2413-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA PEZZI GIACOMET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANA - 

OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo LEGAL, querendo, ofereça 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94383 Nr: 4402-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.P. DUARTE - ME, URBANO WERLE, ELSI 

THOMAS WERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 
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NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67649 Nr: 1589-06.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GEHRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89266 Nr: 1354-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKUS & DIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71660 Nr: 186-65.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, 

VIVIANE RAQUEL WERNER, LAURA WENTZ WERNER, HARLEN MARCELO 

WERNER, REINALDO SIEGREFIED WERNER, ANDREIA BRITO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, 

Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68441 Nr: 2185-87.2014.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RECK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA 

SANCHES - OAB:10938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16273 Nr: 19-97.2005.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81746 Nr: 1790-27.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 
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advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91024 Nr: 2439-55.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR GUEDIN GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MARIA COPETTI - 

OAB:7.187/SC, MARCIA MARIA SMIELEVSKI - OAB:20.937/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98648 Nr: 1412-03.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DE SÃO JOSE DO RIO 

CLARO - MT, AGROPECUÁRIA CASA DOS MOINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:MT/13.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68377 Nr: 2134-76.2014.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFDSR, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. RONIVAN DOS 

REIS S. GUIMARÃES JUNIOR para que efetue a devolução do processo em 

carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca 

e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70730 Nr: 3768-10.2014.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCO 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95816 Nr: 5217-95.2017.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR PIOVESAN, SAULO PIOVESAN, VALDEMIR 

PIOVESAN, SOLANGE PIOVESAN ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALDO ROSSATO PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARINALVA 

RAMOS RODRIGUES para que efetue a devolução do processo em carga 

a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90673 Nr: 2230-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRSDS, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos 

juntando aos autos certidões negativas de débitos federais, estaduais e 

municipais..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20814 Nr: 1117-83.2006.811.0050

 AÇÃO: Justificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOS, KIAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AFONSO FRAGA - 

OAB:8792-B, MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MILTON DO 

PRADO GUNTHEN para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60525 Nr: 1518-72.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR CLARINDO PINHEIRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68871 Nr: 2496-78.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEO BAGATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BRÓLIO, CLADIS BROLIO, CLEUZA 

BROLIO DE SOUZA, CLARETE BRÓLIO REZENDE, PARECIS ALIMENTOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. VANIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74161 Nr: 1629-51.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMCOPA - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA 

DE ÓLEOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PROCURADOR (A) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO AUGUSTO VERBOSKI - 

OAB:34.041/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1747 Nr: 1611-89.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ BARRETO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JOÃO VICENTE BARRETO DA COSTA - OAB:28.218 

RS, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, SINCLAIR 

BOMBASSARO - OAB:13950 RS, VINICIUS STELLA - OAB:77.626

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. VINICIUS STELLA 

para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 30 (trinta) 

dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80328 Nr: 941-55.2016.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULUCE ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:PROC. PF/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MYLLENA 

GUIZARDI T. M. BASTOS para que efetue a devolução do processo em 

carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca 

e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81506 Nr: 1644-83.2016.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB, MDSB, MDPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71847 Nr: 293-12.2015.811.0050
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DI CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 

ELÉTRICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT, Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. RONIVAN DOS 

REIS S. GUIMARÃES JUNIOR para que efetue a devolução do processo em 

carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca 

e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68600 Nr: 2297-56.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIOLA & LUCAS DE MORAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68793 Nr: 2439-60.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. RONIVAN DOS 

REIS S. GUIMARÃES JUNIOR para que efetue a devolução do processo em 

carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca 

e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 1671-71.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVISIUS SCHNEIDERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO CURVO 

GARCIA - OAB:PROC. FEDERAL

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MYLLENA 

GUIZARDI T. M. BASTOS para que efetue a devolução do processo em 

carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca 

e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63720 Nr: 1742-73.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI, ROSANE APARECIDA 

SOLETTI, ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO 

MENDES, GILDA FURLAN MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, MARIA 

ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA ELIZABETH CESTARI 

GROTTI - OAB:6.250/MS, JANIR GOMES - OAB:12.487/MS, JARBAS 

LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:6.949/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6949, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412, SERGIO PAULO 

GROTTI - OAB:4412/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63928 Nr: 1954-94.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MYLLENA 

GUIZARDI T. M. BASTOS para que efetue a devolução do processo em 

carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca 

e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 5966 Nr: 1168-70.2001.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ BARRETO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, 

RAQUEL CHIELE CORRÊA - OAB:55.053 RS, RICARDO POLESELLO - 

OAB:55.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JOÃO VICENTE BARRETO DA COSTA - 

OAB:28218/RS, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, 

SINCLAIR BOMBASSARO - OAB:13950/RS, VINICIUS STELLA - 

OAB:77.626

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. VINICIUS STELLA 

para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 30 (trinta) 

dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28558 Nr: 1969-39.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMITA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINO INDUSTRIAL LTDA, RINOPLAST DO 

BRASIL INDUSTRIA DE PLÁSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO MARIN JÚNIOR - 

OAB:6.253-SC, ARNO ROBERTO ANDREATTA - OAB:7537/SC, DIONEI 

SCHIMANSKI - OAB:26.273, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, MICHEL LUCIANO CASAGRANDE - OAB:11.946-B-SC, 

TATIANE BONATTI SCHIMANSKI - OAB:19050/SC

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO para que efetue a devolução do processo em carga a mais 

de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30588 Nr: 641-40.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR CAMILO ROMBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOSÉ CERESOLI, SEBASTIÃO WEGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sales Missio - 

OAB:8142-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO para que efetue a devolução do processo em carga a mais 

de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33118 Nr: 3144-34.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNO SERGIO SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MILTON DO 

PRADO GUNTHEN para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33159 Nr: 3192-90.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO CEZAR MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25565 Nr: 2196-63.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M FIRMINO, ADELSON FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 6796 Nr: 1997-51.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIOLA & BAGATINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNIE PAULA MARQUES ZENI, DORIVAL 

PEREIRA MACHADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 
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Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MILTON DO 

PRADO GUNTHEN para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 12884 Nr: 3003-25.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAIMUNDO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS para que efetue a devolução do processo em carga 

a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72580 Nr: 697-63.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELCAR COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA. ME., JEAN CARLOS MATOS DE SOUSA, PAULO CESAR 

NUNES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82221 Nr: 2068-28.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR COSTA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87498 Nr: 396-48.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTÔNIO SCHAFER, JANDIRA KUNZ 

SCHAFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1748 Nr: 1612-74.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ BARRETO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS STELLA - 

OAB:77.626

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. VINICIUS STELLA 

para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 30 (trinta) 

dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60573 Nr: 1567-16.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, JONAS COELHO DA 

SILVA, VANESSA PELEGRINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI, ROSANE APARECIDA 

SOLETTI, ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO 

MENDES, GILDA FURLAN MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, SERGIO PAULO GROTTI 

- OAB:4412/MS, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 15981 Nr: 2892-07.2004.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Dias Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 "Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/10/2018, às 14h00min, oportunidade em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como realizado o interrogatório 

do acusado na sala de audiência deste Juízo.

Intime-se o acusado e sua patrona constituída. Requisite-se a escolta do 

réu que se encontra recolhido no ergástulo local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35524 Nr: 2313-49.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDE GOLDSCHMIDI RAUBER, JOSÉ ALVES 

CAPISTRANO, LORINETE DOS REIS CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 8739 Nr: 1915-83.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA, NELSON HENKEMAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19453 Nr: 3182-85.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS CIRILO DA CRUZ, ROSA HELENA DOS SANTOS 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE PAULA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70062 Nr: 3278-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE FERNANDES DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - 

OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83766 Nr: 3028-81.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DA SILVA BARROS, DENIS 

SPERAFICO, ARI ANTÔNIO MEZZOMO, FORTALEZA CEREAIS E 

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, JOSÉ DENYCIO PONTES AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS HIDALGO 

THOMÉ - OAB:4193-B, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES 

- OAB:4807-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3181 Nr: 716-94.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR AZILIERO TOMAZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14.081/MT, ELICÁSSIA JAUDY SIQUEIRA - OAB:4.672, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37820 Nr: 1174-28.2011.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGR, HDSS, CLS, RGR, FERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT, Sales Missio - 

OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLAUCIA MANSUR 

SCHIMITH, para devolução dos autos nº 1174-28.2011.811.0050, Protocolo 

37820, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79624 Nr: 568-24.2016.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAODSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96156 Nr: 155-40.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR ALVES LEUTÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará afastada para tratamento 

d e  s a ú d e ,  r e d e s i g n o  a  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

___29____/__08______/__2019_____, às ____15____h__30_____min, a 

ser realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90255 Nr: 1936-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21.011/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará afastada para tratamento 

d e  s a ú d e ,  r e d e s i g n o  a  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

___29____/__08______/__2019_____, às ____16____h__00_____min, a 

ser realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98325 Nr: 1263-07.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B

 Vistos.

Considerando o teor da petição aportada às f. 47 ss., determino o 

cancelamento da solenidade aprazada às f. 40, em virtude da 

necessidade de readequação da pauta de audiências, mormente pelo fato 

deste Magistrado atuar em substituição nos casos que demandam 

urgência até o retorno da Magistrada Titular deste r. Juízo.

Sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar 

em relação ao pleito de f. 47-61.

Com a manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem 

conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000187-62.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ARAUJO DOURADO (EXEQUENTE)

MILTON DO PRADO GUNTHEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO (ADVOGADO(A))

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000187-62.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 24 de Setembro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 39/2018-CVerde

Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito Diretora do Foro, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

 CONSIDERANDO o afastamento da servidora Maria Divina Alves Feitosa, 
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Gestora Substituta do Juizado Especial desta Comarca, matrícula 4482, 

decorrente de suas férias programadas para o período de 02 a 

31/10/2018;

 RESOLVE:

Art. 1.º DESIGNAR o servidor Ricardo de França Barcelos, Técnico 

Judiciário, matrícula 4482, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto do Juizado Especial de Campo Verde, no período de 02 a 

31/10/2018, durante o afastamento da titular.

Art. 2º. Publique e cumpra-se, remetendo -se o expediente ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso , para processamento e pagamento da 

substituição .

Campo Verde, 24 de setembro de 2018.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1001752-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERNANDES PIMENTA (REQUERENTE)

CREUZA FERNANDES PIMENTA (REQUERENTE)

JOAO FERNANDES PIMENTA FILHO (REQUERENTE)

CLEUDIMAR FERNANDES PIMENTA (REQUERENTE)

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD (ADVOGADO(A))

NORANI FERNANDES PIMENTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001752-24.2018.8.11.0051 Exibição de Documentos Decisão. 

Vistos etc. Do que se infere dos autos, a urgência da determinação liminar 

para a exibição do documento decorreria da imprescindibilidade deles para 

a garantia dos direitos correspondentes na via judicial, agravada, ainda, 

pela possibilidade de prescrição. Entretanto, da simples análise da versão 

apresentada na inicial, notadamente no que tange ao prazo prescricional, 

não se nota nenhuma agravante a exigir que os direitos eventuais dos 

Requerentes sejam pleiteados imediatamente, em prazo inferior àquele 

necessário à angularização da relação processual. Realmente, se o óbito 

se deu em 19 de junho de 2018, não se nota a necessidade do imediato 

ajuizamento da ação pertinente à defesa dos interesses do Requerente. 

Ainda que se considere a prescrição, sabe-se da existência de meios, 

inclusive extrajudiciais, a determinar a interrupção do prazo 

correspondente, de maneira que a parte não haveria de impedir a extinção 

de sua pretensão pela prescrição só pelo ajuizamento da ação. 

Consequentemente, não se nota necessária a imediata concessão da 

ordem de exibição pleiteada. Não sendo de todo urgente a pretensão dos 

Requerentes, mais adequado é que se postergue o pedido liminar para 

depois do prazo de resposta dos Requeridos. Dessa forma se compõem 

as pretensões dos Requerentes, mesmo as tocadas pela urgência, e a 

garantia do contraditório e da ampla defesa, de relevância especial nesta 

ação exibitória, especialmente em decorrência da particularidade do 

procedimento, a admitir recusa em determinadas hipóteses (art. 404 do 

NCPC). Assim, CITEM-SE os Requeridos, no endereço constante dos 

autos, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a 

pretensão de exibição dos Requerentes, apresentando resposta, 

observando as particularidades dos arts. 398 a 400 do NCPC, aplicáveis 

ao caso por analogia, embora se referiam ao procedimento incidental de 

exibição. Após, CONCLUSOS, inclusive para análise do pedido liminar. 

MANTENHA-SE a anotação da urgência do feito no Sistema PJe, em 

decorrência da pendência da análise do pedido liminar, inclusive para que, 

ao final, seja possível a decisão esperada sem prejuízo material aos 

Requerentes. Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001792-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CHELI DE LIMA NUNES (AUTOR(A))

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001792-06.2018.8.11.0051 Exibição de Documentos Despacho. 

Vistos etc. INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seus ilustres 

Procuradores, para que diga sobre eventual competência da Justiça 

Federal para o processamento do presente pedido de exibição, ajuizado 

em face da Caixa Econômica Federal. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 

de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000244-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI (ADVOGADO(A))

CLEOCIR DE FATIMA MUNHOES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (RÉU)

 

Autos nº 1000244-43.2018.8.11.0051 Declaratória Sentença. Vistos etc. 

Cleocir de Fátima Munhoes, devidamente qualificada, ajuizou a presente 

ação declaratória em face de Águas de Campo Verde S.A., pessoa 

jurídica igualmente qualificada, visando à desconstituição de débito e à 

indenização por supostos danos morais. As Partes compareceram aos 

autos e apresentaram acordo, requerendo sua homologação, assim como 

a extinção do feito. É o relato do necessário. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, III, b, 

do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito. Nos termos 

do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de eventuais 

custas remanescentes. CONDENO a Requerida ao pagamento dos 

honorários sucumbenciais, desde logo arbitrados em R$ 1.000,00, 

levando-se em consideração o curto trâmite processual. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Campo Verde/MT, 9 de julho de 2018. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001818-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACI PEDRO ALVES (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO ALVES (AUTOR(A))

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001818-04.2018.8.11.0051 Anulatória Despacho. Vistos etc. Do 

que se infere do cabeçalho da inicial, nota-se a pretensão dos 

Requerentes em fazer processar a presente ação na 2ª Vara Cível desta 

Comarca, por onde tramita a Execução Fiscal 3947-14.2009.811.0051, 

Código 29915. Assim, DETERMINO a remessa dos autos à 2ª Vara desta 

Comarca, justamente a fim de que lá tramite esta anulatória fiscal. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 24 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32099 Nr: 2213-91.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Dileta Maria Denti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Zandonadi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do 

embargo oposto em razão do seu efeito infringente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127705 Nr: 4601-20.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos feitos pela 

Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Sem 

custas e sem honorários, dada a gratuidade.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 21 de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121698 Nr: 1946-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCVdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANOR ANTONIO KAYSER - 

OAB:8437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, decidindo o pedido 

sem resolução de mérito.Sem custas e sem honorários. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31592 Nr: 1705-48.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brandalise, Alice Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio Barcelos - OAB:14258-A, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17908 Nr: 646-30.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127-MT

 Autos nº 646-30.2007.811.0051 - 17908

Decisão.

Vistos etc.

Em análise aos autos, constata-se que a decisão publicada na página de 

acompanhamento processual, disponível no sítio do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), não consta fisicamente nos autos.

Dessa forma, em atenção aos princípios da celeridade e economicidade 

processuais, SUBSTITUO a decisão disponibilizada , fazendo-se constar a 

que segue.

 INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de Setembro de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14019 Nr: 3475-52.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues de Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 5 (cinco)dias, 

manifeste-se quanto as folhas 158/161, requerendo o que entender de 

direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31110 Nr: 1219-63.2010.811.0051

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Celso Volpato Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente do Departamento de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Celso Volpato Vieira - 

OAB:9551 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ramsay de Lacerda 

- OAB:11.892-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 
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arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101635 Nr: 12-19.2016.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Alexandre Auler, Juliana Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gera Agricultura Ltda, Daniela Vieira, Paulo 

Narciso Medeiros Maria, Maria Alves de Aguiar, Missias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

Ricardo Viana - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23740 Nr: 1705-19.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Godinho, Madalena Gardim Godinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenézio Pinheiro Gomes Bezerra, Cleide 

Guimarães Gomes Bezerra, Município de Santo Antônio do Leverger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Marcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3.581-A/MT, João Afonso da Costa Ribeiro - 

OAB:1417/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto as folhas 274/275, requerendo o que entender 

de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75429 Nr: 411-53.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide de Lima Souza, Ana Sílvia Souza, Luiza 

Aparecida de Souza, Valdecir Junior de Souza - Espólio, Carla Adriana 

Ortolani Clebis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Hsbc Bamerindus S.A, HSBC Seguros 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76.696/MG

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21809 Nr: 4134-90.2007.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeuvane Rocha Souza, Mega Indústria de 

Nutrição, Fomento Animal e Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO FARIAS - OAB: 

OAB/MT 7487-A, SANDINARA PELICIOLI - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A, Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, efetuar o 

pagamentos das guias para distribuição da carta precatória na comarca 

de Jaciara MT, devendo comprovar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20238 Nr: 2562-02.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mega Indústria de Nutrição, Fomento Animal e Comércio 

de Cereais Ltda, Nilton Cezar de Almeida Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeuvane Rocha Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT, José Antônio Farias - OAB:7487-A, 

Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, efetuar o 

pagamentos das guias para distribuição da carta precatória na comarca 

de Jaciara MT, devendo comprovar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75561 Nr: 537-06.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Cristina Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Santos 

Bauermeister - OAB:MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:4215

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se acerca das folhas 153/158, requerendo o que entender 

de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74227 Nr: 3214-43.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Dias de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117101 Nr: 5884-15.2016.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS, ECAS, FCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Messias dos Santos - 

OAB:154.156/SP, LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS - OAB:154156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Augusto de Bastos 

Pinto - OAB:SP 265.620

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) 

dias, acerca da juntada do petitório do autor (ref. 38), requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134221 Nr: 7947-76.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdC, FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE MICHELE GONÇALVES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 Isso posto, a fim de bem atender às necessidades do menor, JULGO 

inteiramente procedentes os pedidos aduzidos nos autos para conceder a 

guarda de Rita de Cássia Souza ao Requerente, decidindo o processo 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC.Condeno as 

Requeridas ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, desde 

logo arbitrados em R$ 5.008,36, na forma do item 19 da Resolução 

96/2007 da OAB/MT, mas de exigibilidade suspensa dada a 

gratuidade.Sem prejuízo, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos honorários advocatícios da profissional nomeada para 

defender os interesses do Requerido, desde logo arbitrados em R$ 

5.008,36, na forma do item 19 da Resolução 96/2007 da OAB/MT. 

Certificado o trânsito em julgado, LAVRE-SE termo de guarda e, depois de 

firmado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C.Campo Verde/MT, 14 de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132269 Nr: 7039-19.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HHPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos aduzidos na presente ação 

de alimentos para CONDENAR Helber Hudson Pereira Arantes ao 

pagamento mensal do valor de R$ 190,80 (cento e noventa reais e oitenta 

centavos), equivalente a 20% do salário mínimo vigente, em favor do 

menor Erick Miguel Rabelo Arantes. CONDENO o Requerido ao pagamento 

das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em R$ 

4.173,60, nos termos do item 18.1 da Tabela XI da Resolução 96/2007 da 

OAB/MT, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.Sem prejuízo, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios do ilustre Procurador dativo, desde logo arbitrados em R$ 

4.173,60, nos termos do item 18.1 da Tabela XI da Resolução 96/2007 da 

OAB/MT.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 18 de setembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144019 Nr: 2231-34.2018.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBS, MSS, TSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

intimação do Oficial de Justiça, requerende o que entender de direito para 

prosseguimento do feito. Certifico ainda que a parte AUTORA, não foi 

encontrada no endereço informado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28370 Nr: 2474-90.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalino Fernando Lehnen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 2474-90.2009.811.0051 – 28370.

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Dou por arrematado o imóvel colocado à alienação judicial por João Davi 

Callai Barasuol, apresentante do melhor lanço.

Na forma do art. 901, § 1º, do CPC, DETERMINO a imediata compensação 

da cártula, com o depósito do valor correspondente em conta judicial 

remunerada.

O Arrematante poderá, no prazo de 10 (dez) dias, requerer a ineficácia da 

arrematação, caso comprove a existência de ônus real ou qualquer outro 

gravame sobre o imóvel alienado, nos termos do art. 903, § 5º, I, do CPC.

Depositado o preço, EXPEÇA-SE carta de arrematação, instruída com a 

descrição do imóvel, com a remissão à sua matrícula e registros, cópia do 

auto de arrematação e, também, com a prova da quitação do imposto de 

transmissão, essa última a ser fornecida pelo Arrematante.

À exceção do imposto de transmissão, a ser suportado pelos 

Arrematantes, outros tributos porventura devidos pelo Executado em 

razão da propriedade do imóvel praceado serão sub-rogados no preço da 

arrematação, na forma do art. 130 do Código Tributário Nacional.

Caberá aos Arrematantes, então, apresentar a quitação do imposto de 

transmissão e, também, a relação dos demais tributos vencidos e não 

pagos pelo Executado, a fim de que os últimos mereçam a sub-rogação no 

preço da arrematação.

Após, INTIME-SE o Exequente, e também eventuais autores de execuções 

nas quais se tenha penhorado o imóvel praceado, a fim de que formulem 

suas pretensões quanto ao recebimento do dinheiro, nos termos do art. 

909 do CPC.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33187 Nr: 3306-89.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, no prazo 

de 15(quinze\) dias, requerer o que entender de direito, sobretudo 

manifestar-se acerca das fls. 146, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72982 Nr: 1970-79.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotide Andrade Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762/RJ, José Eduardo R. Daleffe - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto as folhas 130/139, requerendo o que entender 

de direito para prosseguimento do feito.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30568 Nr: 677-45.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropeças Máquinas Agrícolas Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROPEÇAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA ME, CNPJ: 01461545000168. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

AGROPEÇAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE PAGAMENTO DE 

TRIBUTOS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

8279/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/11/2009

 - Valor Total: R$ 4.938,39 - Valor Atualizado: R$ 4.938,39 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos n° 677-45.2010.811.0051 - 30568Execução 

FiscalDespacho.Vistos etc.A fim de prestigiar a citação pessoal da 

Executada, SOLICITEM-SE, pelos Sistemas INFOJUD e SIEL, informações 

acerca do atual endereço da Parte.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o 

necessário à citação da Executada, observando-se as advertências 

consignadas na decisão inicial.Do contrário, se impossível a localização da 

Parte, DEFIRO, desde logo, o pedido de citação por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, 

esgotado o prazo sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à 

Procuradoria do Município, a fim de que indiquem bens disponíveis da 

Executada, sob pena de suspensão do feito.Por fim, POSTERGO para 

depois da penhora a nomeação de Curador a Executada. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 02 

de fevereiro de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aurea Justino de 

Almeida, digitei.

Campo Verde, 21 de setembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137888 Nr: 9751-79.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loyane Maximiano Brito, IMBA, HMBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Claudio Andrade Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4628/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentando IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123690 Nr: 2751-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demercio Luiz Gueno, Denimércio Loacyr 

Gueno, Dinomércio Leocir Gueno, Supermercado Gueno Ltda -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 10(dez) dias, querendo, apresentar 

manifestação quanto a exceção de pre-executividade apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101973 Nr: 125-70.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakson Roberto Pascoal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109461 Nr: 2219-88.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dutra Barreto Materiais de Construção Ltda 

EPP, Francisco de Assis Dutra Barreto, Antônio Roberto Brehula, Simone 

Grison Barreto Brehula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

2ª Vara

Edital

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

Leilão Simultâneo – Presencial e Eletrônico

AUTOS Nº 646-88.2011.811.0051 CÓDIGO: 34104

 AÇÃO: Execução de Título Judicial

 EXEQUENTE: NEREU ALBERTON – ESPÓLIO, REPRESENTADO PELA SUA 

INVENTARIANTE NILVA VIGO ALBERTON

EXECUTADOS: ANTONIO CÉSAR DOS SANTOS (CPF 057.710.418-74) E 

ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS (CPF 078.578.478-01)

ADVOGADO DOS EXECUTADOS: Não há advogado constituído nos autos.

CREDOR HIPOTECÁRIO: BASF S/A (CNPJ 48.539.407/0001-18)

TERCEIRAS INTERESSADAS: ROSEMARY GRANDI DOS SANTOS (CPF 

352.655.151-00), SHEILA GONÇALVES DOS SANTOS (CPF 

306.849.058-84), ESPOSAS DOS EXECUTADOS.

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/03/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 16.560,47 (dezesseis mil quinhentos e sessenta 

reais e quarenta e sete centavos) em 18/04/2011.

PRIMEIRA PRAÇA: 31/10/2018 às 13h30min, por preço não inferior ao da 

avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 07/11/2018 às 13h30min, pela melhor oferta, exceto 

pelo preço vil, considerando como tal valor inferior a 70% (setenta por 
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cento) do valor da avaliação.

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Rua Fortaleza, s/nº - Jardim Campo Real – Campo Verde/MT – CEP 

78840-000 e pela rede mundial de computadores através do site 

www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial.

DESCRIÇÃO DO BEM: "Imóvel rural d’ora em diante denominado Fazenda 

"Canaã II", constituído pelo lote nº 17, do loteamento Rio Alegre, situado 

neste município e Comarca de Campo Verde/MT. Características e 

confrontações do imóvel: Um imóvel rural, constante de um lote de terras 

de campo, d’ora em diante denominado Fazenda "Canaã II", constituído 

pelo lote nº 17, do loteamento Rio Alegre, situado neste município e 

Comarca de Campo Verde/MT, o qual possuí formato irregular, medindo a 

área superficial de 420,0000 has. (quatrocentos e vinte hectares), dentro 

dos seguintes limites e confrontações: Do marco 01 ao marco 02, rumo 

68º10’NE e distância de 650,00 metros, confrontando com terras de 

Macário Perez Pria e outros; do marco 02 ao marco 03, rumo de 45º10’SE 

e distância de 6.850,00 metros, confrontando com o lote 18; do marco 03 

ao marco 04, rumo de 32º30’SW e distância de 615,00 metros, 

confrontando com terras de José da Silva Campos; do marco 04 ao marco 

01, rumo de 45º10’NW e distância de 7.240,00 metros, confrontando com 

o lote 16." Imóvel matriculado sob nº 2.252 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Campo Verde/MT.

De acordo com o Laudo de Avaliação o imóvel abrange uma área total de 

420,0000 hectares, sendo caracterizada da seguinte forma: Terras 

mecanizadas (área aberta): abrange uma área de 420,0000 há., 

possuindo como características solo arenoso argiloso, vermelho-amarelo, 

pedregosidade moderada, relevo suavemente ondulado e topografia 

semi-plana, vegetação baixa, aparentemente com boa fertilidade, propícia 

ao uso agropastoril e a agricultura com restrições. A exploração 

predominante nos imóveis da região é a agropecuária, com ênfase no 

cultivo de soja, milho e algodão. O local é servido por Rodovia Estadual 

sem pavimentação asfáltica em regular estado de conservação.

Observação: A matrícula do imóvel nº 2.252 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Campo Verde/MT, encontra-se na integra no site do leiloeiro 

www.faleiloes.com.br.

ÔNUS: Consta na matrícula atualizada do imóvel em R.04 hipoteca em 

favor de Basf S/A; consta em R.05 penhora nos autos do processo nº 

96.0002394-8 de Execução que a Caixa Econômica Federal – CEF, move 

em desfavor de Antônio Cesar dos Santos e Outros perante a 4ª Vara da 

Seção Judiciária de Mato Grosso/MT; em R.06 consta penhora nos autos 

do processo nº 298/2007 (3564-49.2007.811.0037 – Cód. 48192) que 

Paulo Rogério de Morais Machado move em face de Antônio César dos 

Santos em tramite na 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT; em 

R.07 consta penhora nos autos do processo nº 683/05 

(0020717-20.2005.8.26.0564) que Basf S/A move em face Antônio Cesar 

dos Santos e outros em tramite pela 6ª Vara Cível de São Bernardo do 

Campo/SP; em R.08 consta penhora destes autos; em R.09 consta 

penhora nos autos do processo nº 21948/2007/417 

(4267-35.2007.811.0051) que Banco do Brasil S/A move em face de 

Antônio César dos Santos e outros em tramite na 2ª Vara Cível da 

Comarca de Campo Verde/MT; em R.10 consta penhora de 20,0000 has 

nos autos do processo nº 359/2005 – Cód 13080 

(2563-55.2005.811.0051) que Rodoprima Transportes Ltda. move em face 

de Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde em tramite pela 3ª Vara da 

Comarca de Campo Verde/MT; conta em R. 11 penhora nos autos do 

processo nº 00260.2006.071.23.00-0 que Desiee Nunes Leite move em 

face de Antônio Cesar dos Santos e outros perante a Vara do Trabalho de 

Jaciara/MT; em R.12 consta penhora nos autos do processo nº 

2009.01.1.041632-6 que Fabio Belotti Moura move em face de Antônio 

Cesar dos Santos e outros perante a 10ª Vara Cível da Circunscrição 

Judiciária de Brasília/DF; consta em R.13 arresto nos autos do processo 

nº 2411-47.2013.811.0044 – Código 53210 que o Ministério Público 

Estadual move em face de Antônio Cesar dos Santos e outros perante a 

1ª Vara da Comarca de Guiratinga/MT; em Av.14 consta redução da 

penhora registrada em R.05 da totalidade do imóvel para 50% (cinquenta 

por cento) correspondente a parte ideal pertencente a Antônio Cesar dos 

Santos; consta em Av.15 averbação de indisponibilidade nos autos do 

processo nº 0101000-53.2006.5.23.0071 em que a União move em 

desfavor de Antonio César dos Santos e outros perante a justiça do 

Trabalho da 23ª Região, Vara do Trabalho da Comarca de Primavera do 

Leste/MT; em Av.16 consta averbação de indisponibilidade nos autos do 

processo nº 0075400-30.2006.5.23.0071 que a União move em face de 

Antonio Cesar dos Santos e outros perante a justiça do Trabalho da 23ª 

Região, Vara do Trabalho da Comarca de Primavera do Leste/MT; em 

Av.17 consta averbação de indisponibilidade nos autos do processo nº 

0075700-89.20006.5.23.0071 que União move em face de Antonio Cesar 

dos Santos e outros perante a Justiça do Trabalho da 23ª Região, Vara do 

Trabalho da Comarca de Primavera do Leste/MT; consta R.18 penhora nos 

autos do processo nº 646-88.2011.811.0051 – Cód. 34104 que o Espólio 

de Nereu Alberton move em desfavor de Antônio César dos Santos e 

outros perante a 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT; consta em 

R.20 penhora nos autos do processo nº 1529-45.2005.811.0051 – Código 

12033 em tramite pela 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que 

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. move em desfavor de Cooperativa 

Agroindustrial de Campo Verde..

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) 

em 03/07/2013.

VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO DE ACORDO COM O SITE DO 

TJDFT: R$ 4.188.598,13 (quatro milhões cento e oitenta e oito mil 

quinhentos e noventa e oito reais e treze centavos) em 13/09/2018.

*Avaliação poderá ser atualizada até a data do leilão.

RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não constam informações nos 

autos.

LEILOEIRO: Flares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 

019/2010 e Leiloeiro Rural, Famato nº 064/2013. Informações (65) 

3025-7500.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Arrematação/Arrematação pelos créditos 

(exequente): 5% sobre o valor da arrematação; Adjudicação (somente 

pela avaliação e sem disputa): 2,5% sobre o valor da avaliação suportada 

pelo exequente; Pagamento/Remissão: 2,5% sobre o valor da avaliação 

suportada pelo executado.

PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de deposito judicial 

relativa à arrematação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

encerrado o leilão diretamente na Agência Bancária autorizada.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas através do presente edital e/ou na 

pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), se porventura não seja(am) 

encontrado(s) para intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os 

interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou 

credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados 

forem: ANTONIO CÉSAR DOS SANTOS (CPF 057.710.418-74) E 

ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS (CPF 078.578.478-01), DAS ESPOSAS 

DOS EXECUTADOS, ROSEMARY GRANDI DOS SANTOS (CPF 

352.655.151-00), SHEILA GONÇALVES DOS SANTOS (CPF 

306.849.058-84) E DO CREDOR HIPOTECÁRIO BASF S/A (CNPJ 

48.539.407/0001-18), das datas acima, se por ventura não forem 

encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 

889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidos 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Se o dia designado para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova 

publicação.

Campo Verde – MT - 24 de setembro de 2018.

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE

Gestor Judiciário

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO
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Leilão Simultâneo – Presencial e Eletrônico

AUTOS Nº 3705-79.2014.811.0051 CÓDIGO: 84689

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial

 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO (CNPJ 

32.983.165/0001-17)

EXECUTADOS: SOUZA & VALUZ GOMES LTDA – ME (CNPJ 

09.366.087/0001-90) E ADENILSON DE SOUZA (CPF 262.985.518-08)

ADVOGADO DOS EXECUTADOS: Não há advogado constituído nos autos.

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/10/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 19.865,40 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e 

cinco reais e quarenta centavos) em 06/10/2014.

PRIMEIRA PRAÇA: 31/10/2018 às 13h30min, por preço não inferior ao da 

avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 07/11/2018 às 13h30min, pela melhor oferta, exceto 

pelo preço vil, considerando como tal valor inferior a 60% (sessenta por 

cento) do valor da avaliação.

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Rua Fortaleza, s/nº - Jardim Campo Real – Campo Verde/MT – CEP 

78840-000 e pela rede mundial de computadores através do site 

www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial.

DESCRIÇÃO DO BEM: "01 (um) Caminhão Tipo Trator marca/modelo 

339031-VW/18.310 Titan (nacional), placa LVZ-1595, Chassi 

9BWKR82T54R425466 de propriedade do executado Souza e Valuz 

Gomes Ltda.".

De acordo com o Laudo de Avaliação o bem encontra-se com seis pneus 

regulares, sem estepe, com pequeno amassado na traseira da cabine, 

com forrações e pintura regular, avaliação realizada em 16/03/2015.

ÔNUS: Não constam informações nos autos.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em 16/03/2015.

*Avaliação poderá ser atualizada até a data do leilão.

DEPOSITÁRIO(A): ADENILSON DE SOUZA (CPF 262.985.518-08)

LOCAL DO BEM: Rodovia BR 070 - Sítio Nilza – Lote 176 (perto do sítio do 

Sr. Tadashi) – Assentamento Santo Antônio da Fartura – Zona Rural – 

Campo Verde/MT.

RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não constam informações nos 

autos.

LEILOEIRO: Flares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 

019/2010 e Leiloeiro Rural, Famato nº 064/2013. Informações (65) 

3025-7500.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Arrematação/Arrematação pelos créditos 

(exequente): 5% sobre o valor da arrematação; Adjudicação (somente 

pela avaliação e sem disputa): 2,5% sobre o valor da avaliação suportada 

pelo exequente; Pagamento/Remissão: 2,5% sobre o valor da avaliação 

suportada pelo executado.

PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de deposito judicial 

relativa à arrematação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

encerrado o leilão diretamente na Agência Bancária autorizada.

PARCELAMENTO: Em caso de parcelamento do valor da arrematação, 

conforme previsto no artigo 895 § 1º do CPC/2015, exige-se o pagamento 

da 1ª (primeira) parcela à vista, de pelo menos 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do lance, devidamente acrescida da comissão do(a) 

leiloeiro(a), garantido por hipoteca do próprio bem, corrigidas por JUROS 

DE 1% (um por cento) ao mês somando-se ainda o INPC, limitado a 30 

(trinta) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias 

contados da arrematação, devendo o montante ser quitado mediante guia 

de depósito judicial vinculada aos autos a que se refere o bem 

arrematado, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso de 

imóveis ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos 

Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 

10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas 

(conforme art. 895 §4º do CPC). Lances à vista sempre terão preferência, 

bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas através do presente edital e/ou na 

pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), se porventura não seja(am) 

encontrado(s) para intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os 

interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou 

credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados 

forem: SOUZA & VALUZ GOMES LTDA – ME (CNPJ 09.366.087/0001-90) E 

ADENILSON DE SOUZA (CPF 262.985.518-08), das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 

os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 

antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidos 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Se o dia designado para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova 

publicação.

Campo Verde – MT - 24 de setembro de 2018.

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE

Gestor Judiciário

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 4267-35.2007.811.0051 CÓDIGO: 21948

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial

 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADOS: ALBERTO DA ROCHA (CPF 212.109.699-04), ANTONIO 

CÉSAR DOS SANTOS (CPF 057.710.418-74) E ROSEMARY GRANDI DOS 

SANTOS (CPF 352.655.151-00)

CREDOR HIPOTECÁRIO: BASF S/A (CNPJ 48.539.407/0001-18)

TERCEIRA INTERESSADA: ELISETH CRISTOVÃO DA ROCHA, esposa do 

executado Alberto da Rocha

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2007

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.755.821,75 (um milhão setecentos e cinquenta e 

cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) em 

dezembro de 2007.

PRIMEIRA PRAÇA: 31/10/2018 às 13:30 horas, por preço não inferior ao 

da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 07/11/2018 às 13:30 horas, pela melhor oferta, exceto 

pelo preço vil, 70% (setenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Rua Fortaleza, S/N - Centro - Campo Verde/MT – CEP 78840-000 e 

pela rede mundial de computadores através do site www.faleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO BEM:

 "Imóvel rural d’ora em diante denominado Fazenda "Canaã II",, constituído 

pelo lote nº 17, do loteamento Rio Alegre, situado neste município e 

Comarca de Campo Verde/MT. Características e confrontações do imóvel: 

Um imóvel rural, constante de um lote de terras de campo, d’ora em diante 

denominado Fazenda "Canaã II", constituído pelo lote nº 17, do loteamento 

Rio Alegre, situado neste município e Comarca de Campo Verde/MT, o qual 

possuí formato irregular, medindo a área superficial de 420,0000 has. 

(quatrocentos e vinte hectares), dentro dos seguintes limites e 

confrontações: Do marco 01 ao marco 02, rumo 68º10’NE e distância de 

650,00 metros, confrontando com terras de Macário Perez Pria e outros; 

do marco 02 ao marco 03, rumo de 45º10’SE e distância DE 6.850,00 

metros, confrontando com o lote 08; do marco 03 ao marco 04, rumo de 

32º30’SW e distância de 615,00 metros, confrontando com terras de José 

da Silva Campos; do marco 04 ao marco 01, rumo de 45º10’NW e distância 

de 7.240,00 metros, confrontando com o lote 16." Imóvel matriculado sob 

nº 2.252 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT.

 VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 10.960.000,00 (dez milhões, novecentos e 

sessenta mil reais) em 20 de julho de 2017.

VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 11.375.007,52 (Onze milhões 

trezentos e setenta e cinco mil, sete reais e cinquenta e dois centavos) em 

11 de setembro de 2018.

*Avaliação poderá ser atualizada até a data do leilão.

ÔNUS: Consta na matrícula atualizada do imóvel em R.04 hipoteca em 
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favor de Basf S/A; consta em R.05 penhora nos autos do processo nº 

96.0002394-8 de Execução que a Caixa Econômica Federal – CEF, move 

em desfavor de Antônio Cesar dos Santos e Outros perante a 4ª Vara da 

Seção Judiciária de Mato Grosso/MT; em R.06 consta penhora nos autos 

do processo nº 298/2007 (3564-49.2007.811.0037 – Cód. 48192) que 

Paulo Rogério de Morais Machado move em face de Antônio César dos 

Santos em tramite na 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT; em 

R.07 consta penhora nos autos do processo nº 683/05 

(0020717-20.2005.8.26.0564) que Basf S/A move em face Antônio Cesar 

dos Santos e outros em tramite pela 6ª Vara Cível de São Bernardo do 

Campo/SP; em R.08 consta penhora nos autos do processo nº 25/2006 - 

14310 (241-28.2006.811.0051) que Banco do Brasil S/A move em face de 

Antônio César dos Santos e outros em tramite na 2ª Vara Cível da 

Comarca de Campo Verde/MT; em R.09 consta penhora destes autos; em 

R.10 consta penhora de 20,0000 has nos autos do processo nº 359/2005 

– Cód 13080 (2563-55.2005.811.0051) que Rodoprima Transportes Ltda. 

move em face de Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde em tramite 

pela 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT; conta em R. 11 penhora 

nos autos do processo nº 00260.2006.071.23.00-0 que Desiee Nunes 

Leite move em face de Antônio Cesar dos Santos e outros perante a Vara 

do Trabalho de Jaciara/MT; em R.12 consta penhora nos autos do 

processo nº 2009.01.1.041632-6 que Fabio Belotti Moura move em face de 

Antônio Cesar dos Santos e outros perante a 10ª Vara Cível da 

Circunscrição Judiciária de Brasília/DF; consta em R.13 arresto nos autos 

do processo nº 2411-47.2013.811.0044 – Código 53210 que o Ministério 

Público Estadual move em face de Antônio Cesar dos Santos e outros 

perante a 1ª Vara da Comarca de Guiratinga/MT; em Av.14 consta 

redução da penhora registrada em R.05 da totalidade do imóvel para 50% 

(cinquenta por cento) correspondente a parte ideal pertencente a Antônio 

Cesar dos Santos; consta em Av.15 averbação de indisponibilidade nos 

autos do processo nº 0101000-53.2006.5.23.0071 em que a União move 

em desfavor de Antonio César dos Santos e outros perante a justiça do 

Trabalho da 23ª Região, Vara do Trabalho da Comarca de Primavera do 

Leste/MT; em Av.16 consta averbação de indisponibilidade nos autos do 

processo nº 0075400-30.2006.5.23.0071 que a União move em face de 

Antonio Cesar dos Santos e outros perante a justiça do Trabalho da 23ª 

Região, Vara do Trabalho da Comarca de Primavera do Leste/MT; em 

Av.17 consta averbação de indisponibilidade nos autos do processo nº 

0075700-89.20006.5.23.0071 que União move em face de Antonio Cesar 

dos Santos e outros perante a Justiça do Trabalho da 23ª Região, Vara do 

Trabalho da Comarca de Primavera do Leste/MT; consta R.18 penhora nos 

autos do processo nº 646-88.2011.811.0051 – Cód. 34104 que o Espólio 

de Nereu Alberton move em desfavor de Antônio César dos Santos e 

outros perante a 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT; consta em 

R.20 penhora nos autos do processo nº 1529-45.2005.811.0051 – Código 

12033 em tramite pela 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que 

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. move em desfavor de Cooperativa 

Agroindustrial de Campo Verde.

RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não consta informação nos autos.

LEILOEIRO: Flares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 

019/2010 e Leiloeiro Rural, Famato nº 064/2013

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Arrematação/Arrematação pelos créditos 

(exequente): 5% sobre o valor da arrematação; Adjudicação (somente 

pela avaliação e sem disputa): 2,5% sobre o valor da avaliação suportada 

pelo exequente; Pagamento/Remissão: 2,5% sobre o valor da avaliação 

suportada pelo executado.

PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de deposito judicial 

relativa à arrematação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

encerrado o leilão diretamente na Agência Bancária autorizada.

PARCELAMENTO: Em caso de parcelamento do valor da arrematação, 

conforme previsto no artigo 895 § 1º do CPC/2015, exige-se o pagamento 

da 1ª (primeira) parcela à vista, de pelo menos 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do lance, devidamente acrescida da comissão do(a) 

leiloeiro(a), garantido por hipoteca do próprio bem, corrigidas por JUROS 

DE 1% (um por cento) ao mês somando-se ainda o INPC, limitado a 30 

(trinta) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias 

contados da arrematação, devendo o montante ser quitado mediante guia 

de depósito judicial vinculada aos autos a que se refere o bem 

arrematado. Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, 

incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas (conforme art. 895 §4º do CPC).. Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no 

dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através 

do site www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas através do presente edital e/ou na 

pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), se por ventura não seja(am) 

encontrado(s) para intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os 

interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou 

credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados 

forem: ALBERTO DA ROCHA (CPF 212.109.699-04), ANTONIO CÉSAR 

DOS SANTOS (CPF 057.710.418-74) E ROSEMARY GRANDI DOS SANTOS 

(CPF 352.655.151-00), DO CREDOR HIPOTECÁRIO BASF S/A (CNPJ 

48.539.407/0001-18) E DA TERCEIRA INTERESSADA ELISETH CRISTOVÃO 

DA ROCHA ESPOSA DO EXECUTADO ALBERTO DA ROCHA, das datas 

acima, os executados serão intimados através do(s) seu(s) advogado(s) 

constituídos nos autos, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da 

adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 

disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) 

cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas 

processuais contra os atos expropriatórios contidos no § 1º do art. 903 do 

CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 

2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 

Se o dia designado para o leilão for feriado, o mesmo realizar-se-á no dia 

útil subsequente independentemente de nova publicação.

Campo Verde – MT, 24 de setembro de 2018.

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE

Gestor Judiciário

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

Leilão Simultâneo – Presencial e Eletrônico

AUTOS Nº 219-67.2006.811.0051 CÓDIGO: 14286

 AÇÃO:Cumprimento de Sentença

 EXEQUENTE: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (CNPJ 

61.156.501/0001-56), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, ALEXANDRE 

MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO PREZA E FABIANA HERNANDES MERIGHI

EXECUTADOS: ROGÉRIO LOPES POSSER (CPF 142.240.110-34)

ADVOGADO DOS EXECUTADOS: Francisco de Carvalho – OAB/MT 

1.792-A e OAB/SP 39.973.

TERCEIRA INTERESSADA: LORENA TEREZINHA FRIEDRICH POSSER (CPF 

404.919.351-53) ESPOSA DO EXECUTADO.

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/01/2006

VALOR DO DÉBITO: R$ 30.109,00 (trinta mil cento e nove reais) em 

30/01/2006.

PRIMEIRA PRAÇA: 31/10/2018 às 13h30min, por preço não inferior ao da 

avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 07/11/2018 às 13h30min, pela melhor oferta, exceto 

pelo preço vil, considerando como tal valor inferior a 70% (setenta por 

cento) do valor da avaliação.

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Rua Fortaleza, s/nº - Jardim Campo Real – Campo Verde/MT – CEP 

78840-000 e pela rede mundial de computadores através do site 

www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial.

DESCRIÇÃO DO BEM: "50% do lote de terras, denominado "Fazenda 

Torre", correspondente a 24,20 hectares do imóvel descrito matrícula nº 

10.173 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT conforme segue: 

Um lote de terras, com 48,40 hectares (quarenta e oito hectares e 

quarenta ares), comum com a área de maior porção com 242 has, sem 

denominação, que neste ato passa a denominar-se "Fazenda da Torre", 

situada neste município e Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso. 

Devidamente cadastrado no INCRA sob nº 910.074.035.750-3 área total 

1.851,2 há." A matrícula nº 10.173 do Cartório de Registro de Imóveis de 
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Jaciara/MT passou a ser a matrícula 17.172 Cartório de Registro de 

Imóveis de Jaciara/MT, tendo em vista o título de retificação de área com 

abertura de matrícula. Desta forma, a nova descrição da área total do 

imóvel ficou assim descrita: "Uma área de terras com 50,8009 hectares, 

denominada "Fazenda Torre", situada neste município e Comarca de 

Jaciara/MT, com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a 

descrição deste perímetro no vértice A8N-V0209 de coordenada E = 

687.447,972m e N = 8.252.139,792m situado em comum com terras da 

Fazenda da Torre: deste segue confrontando com a Fazenda da Torre, 

propriedade de Rogério Lopes Posser, código do imóvel nº 

910.074.035.750-3, matrícula nº 10.174 do CRI de Jaciara/MT, com o 

azimute de 100º00’00" e distância de 423,36m, até o vértice A8N-V-0208 

de coordenada E= 687.864,899m e N= 8.252.066,276m, deste segue 

confrontando com a Fazenda da Torre, propriedade de Rogério Lopes 

Posser, código do imóvel nº 910.074.035.750-3, matrícula nº 1.373 do CRI 

de Jaciara/MT – Parte A, com azimute de 217º24’47" e distância de 

1.275,50m, até o vértice A8N-V-0214 de coordenada E= 687.089,962m e 

N= 8.251.053,177m, deste segue pela faixa de domínio da Rodovia Federal 

BR-364,por sua margem direita, sentido Jaciara/Cuiabá, com azimute de 

280º00’04" e distância de 473,96m, até o vértice A8N-V-0213 de 

coordenada E=686.623,200m e N= 8.251.135,489m, deste, segue 

confrontando com a Fazenda da Torre, propriedade de Rogério Lopes 

Posser, código do imóvel nº 910.074.035.750-3, matrícula nº 10.176 do CRI 

de Jaciara/MT, com o azimute de 39º23’39" e distância de 1.299,57m, até o 

vértice A8N-V-0209, ponto inicial do perímetro descrito."

De acordo com o Laudo de Avaliação o imóvel abrange uma área a ser 

avaliada de 24,20 has, sendo caracterizada da seguinte forma: Terras 

mecanizadas (área aberta) de agricultura, possuindo como características 

solo de boa fertilidade e topografia plana.

Observação: A matrícula do imóvel nº 17.172 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Jaciara/MT, encontra-se na integra no site do leiloeiro 

www.faleiloes.com.br.

ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel hipoteca de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 

8º e 9º grau em favor do Banco Amazônia S/A; em R.1 consta a penhora 

destes autos. A matrícula nº 10.173 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Jaciara/MT passou a ser a matrícula 17.172 Cartório de Registro de 

Imóveis de Jaciara/MT. Em R.1 da matrícula 17.172 do Cartório de Registro 

de Imóveis de Jaciara/MT consta a transmissão de Rogério Lopes Posser 

para Lorena Terezinha Friedrich do imóvel em partilha amigável extraída da 

Carta de Sentença proveniente da Ação de Separação Consensual – 

Processo nº 0002443-96.2005.87.12.0014 em tramite pela 1ª Vara da 

Comarca de Maracaju/MS.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil 

reais) em 10/12/2010.

VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO DE ACORDO COM O SITE DO 

TJDFT: R$ 574.214,76 (quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e 

quatorze reais e setenta e seis centavos) em 14/09/2018.

*Avaliação poderá ser atualizada até a data do leilão.

RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não constam informações nos 

autos.

LEILOEIRO: Flares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 

019/2010 e Leiloeiro Rural, Famato nº 064/2013. Informações (65) 

3025-7500.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Arrematação/Arrematação pelos créditos 

(exequente): 5% sobre o valor da arrematação; Adjudicação (somente 

pela avaliação e sem disputa): 2,5% sobre o valor da avaliação suportada 

pelo exequente; Pagamento/Remissão: 2,5% sobre o valor da avaliação 

suportada pelo executado.

PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de deposito judicial 

relativa à arrematação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

encerrado o leilão diretamente na Agência Bancária autorizada.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas através do presente edital e/ou na 

pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), se porventura não seja(am) 

encontrado(s) para intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os 

interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou 

credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados 

forem: ROGÉRIO LOPES POSSER (CPF 142.240.110-34) E DA SUA 

ESPOSA LORENA TEREZINHA FRIEDRICH POSSER (CPF 404.919.351-53), 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidos no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei. Se o dia designado para o leilão 

for feriado, o mesmo realizar-se-á no dia útil subsequente 

independentemente de nova publicação.

Campo Verde – MT - 24 de setembro de 2018.

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE

Gestor Judiciário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001641-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DESORDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001641-40.2018.8.11.0051 Notificação Judicial. Despacho. 

Vistos etc. De elementar conhecimento que os protestos, as notificações 

e as interpelações são manifestações formais de comunicação de 

vontade ou de conhecimento, com a finalidade de prevenir 

responsabilidades ou prover a conservação ou ressalva de direito. Não se 

pode olvidar, ainda, que o provimento jurisdicional limita-se a determinação 

da comunicação pretendida, sem qualquer ordem para que o notificado 

faça ou deixe de fazer alguma coisa. Sobre o tema LUIZ GUILHERME 

MARINONI, com propriedade, adverte: 1.Protestos, Notificações e 

Interpelações. São técnicas processuais que servem para manifestação 

de vontade. Podem ser judiciais ou extrajudiciais. O protesto tem por 

finalidade afirmar a titularidade de um direito ou manifestar a intenção de 

exercê-lo. A notificação visa à comunicação de um fato determinado. A 

interpelação objetiva à produção de efeito jurídico a partir de uma ação ou 

omissão do interpelado. Em nenhum desses casos há ordem judicial para 

que o protestado, notificado ou interpelado faça ou deixe de fazer alguma 

coisa. O órgão jurisdicional atua simplesmente como mediador da 

comunicação. Os arts. 726 a 729, CPC, disciplinam conjuntamente as três 

figuras. Os protestos marítimos, porque prenhes de peculiaridades, 

possuem disciplina própria (art. 766 a 770, CPC). (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 702). 

Diante do exposto, DEFIRO a notificação requerida. Efetivada a 

notificação, na forma do art. 729 do NCPC e, considerando tratar-se de 

processo eletrônico, determino a extração de cópia e sua entrega à 

requerente. Após, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 17 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001649-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO REAMI (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 430 de 854



Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001649-17.2018.8.11.0051 Notificação Judicial. Despacho. 

Vistos etc. De elementar conhecimento que os protestos, as notificações 

e as interpelações são manifestações formais de comunicação de 

vontade ou de conhecimento, com a finalidade de prevenir 

responsabilidades ou prover a conservação ou ressalva de direito. Não se 

pode olvidar, ainda, que o provimento jurisdicional limita-se a determinação 

da comunicação pretendida, sem qualquer ordem para que o notificado 

faça ou deixe de fazer alguma coisa. Sobre o tema LUIZ GUILHERME 

MARINONI, com propriedade, adverte: 1.Protestos, Notificações e 

Interpelações. São técnicas processuais que servem para manifestação 

de vontade. Podem ser judiciais ou extrajudiciais. O protesto tem por 

finalidade afirmar a titularidade de um direito ou manifestar a intenção de 

exercê-lo. A notificação visa à comunicação de um fato determinado. A 

interpelação objetiva à produção de efeito jurídico a partir de uma ação ou 

omissão do interpelado. Em nenhum desses casos há ordem judicial para 

que o protestado, notificado ou interpelado faça ou deixe de fazer alguma 

coisa. O órgão jurisdicional atua simplesmente como mediador da 

comunicação. Os arts. 726 a 729, CPC, disciplinam conjuntamente as três 

figuras. Os protestos marítimos, porque prenhes de peculiaridades, 

possuem disciplina própria (art. 766 a 770, CPC). (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 702). 

Diante do exposto, DEFIRO a notificação requerida. Efetivada a 

notificação, na forma do art. 729 do NCPC e, considerando tratar-se de 

processo eletrônico, determino a extração de cópia e sua entrega à 

requerente. Após, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 17 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001728-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCHENKEL (AUTOR(A))

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALM & CARACINI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001728-93.2018.8.11.0051 Indenizatória. Despacho. Vistos etc. 

Extrai-se dos autos que o feito não fora instruído com comprovante do 

recolhimento das custas e taxas processuais. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para acostar aos autos o 

comprovante do recolhimento das custas e taxas judiciárias, no prazo de 

15 (quinze) dias, de acordo com o art. 290, do NCPC, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001703-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR CIMADON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001703-80.2018.8.11.0051 Indenizatória. Despacho. Vistos etc. 

De início, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. CITE-SE a parte contrária para que compareça a 

sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado ou Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte 

requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334, NCPC); ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação do autor para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. 

CONSIGNE-SE no mandado que partes poderão constituir representante, 

por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir 

(§10, art. 334, do NCPC). DEVERÁ a requerida manifestar expressamente 

eventual desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo 

para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 335, II, NCPC). ADVIRTA-SE as partes que o seu não 

comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Não realizado o acordo, a 

requerida poderá apresentar contestação, no prazo legal, cujo termo inicial 

será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob 

de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341 do NCPC; Apresentada na peça contestatória 

quaisquer das matérias elencadas no art. 338 do NCPC, desde já, 

FACULTO ao requerente no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da 

petição inicial, adotando-se as providências do art. 339 no NCPC. DEFIRO 

os pedidos de gratuidade da justiça. POSTERGO para o saneador a 

análise do pedido de inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 

357, III, do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de 

setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001472-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. C. (ADVOGADO(A))

E. C. F. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. P. (RÉU)

R. A. V. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 

1001472-53.2018.811.0051 Espécie: Dissolução de União Estável Data e 

horário: 21 de setembro de 2018, às 17:20 horas (MT) OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência foi constatada a presença da Requerente, de sua 

Procuradora e do Promotor de Justiça. Ausentes, justificadamente, o 

Requerido e seu Procurador. A Requerente reiterou o pedido de prestação 

alimentícia, a ser fixada em R$ 500,00. O douto Promotor de Justiça se 

manifestou favoravelmente à fixação de prestação alimentícia em favor da 

filha comum. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: 

“Vistos etc. Uma vez que o vínculo biológico afirmado pela Requerente se 

encontra devidamente comprovado por meio da Certidão de Nascimento 

apresentada na inicial, DEFIRO o pedido antecipatório feito pela 

Requerente para CONDENAR o Requerido ao pagamento de prestação 

alimentícia provisória de R$ 500,00. Sem prejuízo, tendo sido impossível a 

realização da audiência, DESIGNO nova audiência de conciliação para o 

dia 22 de novembro de 2018, às 15:00 horas de Mato Grosso. Saem os 

presentes devidamente intimados. INTIME-SE o Requerido na pessoa de 

seu ilustre Procurador para que compareça à aludida audiência, sob pena 

de multa. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito Marcelo dos Santos Alves Corrêa Promotor de Justiça 

Telma Rachel Candil Advogada Evellen Cristina Ferreira da Costa 

Requerente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98528 Nr: 3593-76.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte requerente a fim de 

manifestar-se acerca da juntada de carta precatória ref. 71, no prazo de 

05(cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32801 Nr: 2919-74.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Romero da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 I N T I M O o advogado(a)Maria Luiza Amarante Kannebley, para 

devolução dos autos nº 2919-74.2010, Protocolo 32801, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77601 Nr: 2537-76.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liamara Debastiani Romancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Alexandre Adaelsio da Cruz, para devolução 

dos autos nº 2537-76.2013, Protocolo 77601, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77871 Nr: 2774-13.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Wilson Caetano e Cia Ltda - ME, Renan 

Wilson Caetano, Edi Wilson Caetano, Sebastião Martins, Alcione Marins 

Borges, Ceolice Maria Minanti Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Garcia Rigolin - 

OAB:OAB/MT 18.067, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 I N T I M O o advogado(a)Demércio Luiz Gueno , para devolução dos 

autos nº 2774-13.2013, Protocolo 77871, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29097 Nr: 3186-80.2009.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sheila Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Reis Nação, Ademir Maccari, Maria de 

Fátima Ferreira Maccari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO A PARTE AUTORA a fim de colher as 

últimas declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de 

fls. 187/ 188. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75444 Nr: 424-52.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 I N T I M O o advogado(a) Alexandre Adaelsio da Cruz, para devolução 

dos autos nº 424-52.2013, Protocolo 75444, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80739 Nr: 934-31.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMR, UMR, WMR, JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Alexandre Adaelsio da Cruz, para devolução 

dos autos nº 934-31.2014, Protocolo 80739, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13638 Nr: 3098-81.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanor da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Sebastião de Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Alexandre Adaelsio da Cruz, para devolução 

dos autos nº 3098-81.2005, Protocolo 13638, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32472 Nr: 2588-92.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Wilson Caetano, Edi Wilson Caetano, Marlene 

Castanhari Caetano, Via Verdi Materiais de Construção Ltda - EPP, Renan 

Wilson Caetano e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Ricardo Rodrigues - 

OAB:13.503, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 I N T I M O o advogado(a)Demércio Luiz Gueno , para devolução dos 

autos nº 2588-92.2010, Protocolo 32472, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82259 Nr: 1991-84.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Guesser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT, Jacqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT

 I N T I M O o advogado(a)Fabrício Guimarães, para devolução dos autos 

nº 1991-84.2014, Protocolo 82259, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83372 Nr: 2856-10.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

Coelba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinícius Avelino 

Viana - OAB:519/B

 I N T I M O o advogado(a)Fabrício Guimarães, para devolução dos autos 

nº 2856-10.2014, Protocolo 83372, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76187 Nr: 1146-86.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 I N T I M O o advogado(a)Alexandre Adaelsio da Cruz, para devolução 

dos autos nº 1146-86.2013, Protocolo 76187, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34124 Nr: 666-79.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celson Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Alexandre Adaelsio da Cruz, para devolução 

dos autos nº 666-79.2011, Protocolo 34124, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81696 Nr: 1653-13.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sandra Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 INTIMO as partes para manifestarem acerca do laudo pericial de 

fls.159/164, conforme determinado. "... INTIMEM-SE as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada um dos envolvidos, em igual prazo apresentar seu respectivo 

parecer (art 477, parágrafo 1º, NCPC)....".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6348 Nr: 696-95.2003.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria do INSS Instituto Nacional de 

Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199/B, Paulo Rodrigo Lima Rodrigues - 

OAB:22827/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:OAB/MT-3.691

 I N T I M O o advogado(a)Jaquelini Ramos Rodrigues, para devolução dos 

autos nº 696-95.2003, Protocolo 6348, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6839 Nr: 1197-49.2003.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Prata Ltda, Rolmem Transportes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Peter Krainer José - 

OAB:19.060/PR

 Certifico e dou fé, que a parte requerida TRANSPORTADORA PRATA, 

devidamente intimada da certidão de fls. 607, via DJE nº 10329, publicado 

no dia 03/09/2018, deixou transcorrer o prazo e nada manifestou até a 

presente data; QUE, INTIMO as partes para apresentarem alegações 

finais, no prazo de 10 (dez) dias, primeiramente para a parte autora e 

sucessivamente para a parte requerida, independentemente de nova 

intimação (fls. 490). É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31493 Nr: 1604-11.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Maria Luiza Amarante Kannebley, para 

devolução dos autos nº 1604-11.2010, Protocolo 31493, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32717 Nr: 2834-88.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Maria da Silva Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Jaquelini Ramos Rodrigues, para devolução dos 

autos nº 2834-88.2010, Protocolo 32717, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112319 Nr: 3570-96.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTEeIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCA, PCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anésio Rieth - OAB:25004/MT

 INTIMO a Parte Executada PAULO CESAR DE AGUIAR, na pessoa de seu 

advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples 

petição, comprove eventual impenhorabilidade ou existência de excessiva 

indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme 

cópia do extrato do Bacenjud juntado na Ref. 164.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12810 Nr: 2297-68.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Stechow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Fernando Pecora de 

Amorim - OAB:17695, Dulio Piato Júnior - OAB:3.719/MT

 Sendo assim, DEFIRO o requerimento de fls. 390/392 e, por conseguinte, 

DETERMINO a liberação do Executado dos valores descontados de sua 

folha de pagamento, acrescidos das atualizações devidas, observada a 

conta bancária indicada às fls. 407. Lado outro, DEFIRO o pedido de 

penhora sobre a Fazenda Canaã, inscrita no CRI local sob o n. 2.921. Via 

de consequência, DETERMINO a expedição do necessário para que seja 

efetivada a PENHORA e AVALIAÇÃO do imóvel acima mencionado, 

nomeando-se a parte executada para o encargo, nos termos do que 

dispõe o art. 839 e 840 do NCPC.INTIMEM-SE as partes da penhora e 

avaliação do bem (art. 841, NCPC). INTIME-SE, também, o BANCO DO 

BRASIL S/A, com crédito hipotecário gravado no imóvel supra (artigos 

799, I e 889, V, ambos do CPC).No mais, INTIME-SE o Exequente para que 

providencie a averbação da penhora no Cartório de Registro de Imóveis, 

mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, 

independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 844 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde, 23 de agosto 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93347 Nr: 1755-98.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurora Construções, Incorporação e Serviços 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Barão - OAB:8313/MT

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme cópia do extrato do Bacenjud 

juntado na Ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113389 Nr: 4042-97.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Mello Pereira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84689 Nr: 3705-79.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza & Valuz Gomes Ltda - ME, Adenilson de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Armelin - 

OAB:18776-A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a PARTE AUTORA, na pessoa de seu procurador, para tomar 

conhecimento da realização do leilão judicial designado para as seguintes 

datas: PRIMEIRA PRAÇA: 31/10/2018 às 13h30min, por preço não inferior 

ao da avaliação. SEGUNDA PRAÇA: 07/11/2018 às 13h30min, pela melhor 

oferta, exceto pelo preço vil, considerando como tal valor inferior a 60% 

(sessenta por cento) do valor da avaliação. LOCAL DA REALIZAÇÃO 

DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, sito na Rua Fortaleza, s/nº 

- Jardim Campo Real – Campo Verde/MT – CEP 78840-000 e pela rede 

mundial de computadores através do site www.faleiloes.com.br, a partir 

do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se 

na mesma data e horário do leilão presencial. DESCRIÇÃO DO BEM: “01 

(um) Caminhão Tipo Trator marca/modelo 339031-VW/18.310 Titan 

(nacional), placa LVZ-1595, Chassi 9BWKR82T54R425466 de propriedade 

do executado Souza e Valuz Gomes Ltda.”. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 

70.000,00 (setenta mil reais) em 16/03/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84689 Nr: 3705-79.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza & Valuz Gomes Ltda - ME, Adenilson de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Armelin - 

OAB:18776-A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (ASSENTAMENTO SANTO 

ANTONIO DA FARTURA), devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31064 Nr: 1173-74.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Gomes de Souza, Geraldino Francisco Neto, Maria 

de Lourdes Paim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nossa Casa Negócios Imobiliários, Paulo 

Fernando Reis, Geraldino Francisco Neto, Sonia Meyer Reis, Jairo 

Rodrigues Costa, Maria de Lourdes Paim Neto, Alice Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Miguel Souza 

Ferri - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Haroldo Leal de Araújo - 

OAB:26617/GO

 INTIMO o advogado Dr. EVALDO REZENDE FERNANDES para 
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complementar as custas referente à Carta Precatória nº 

0005702-24.2018.811.0021, diretamente no Juízo Deprecado da 4ª Vara 

Cível da Comarca de Três Lagoas/MS, no prazo de cinco dias, sob pena 

de preclusão da produção da referida prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34104 Nr: 646-88.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nereu Alberton - Espólio, Nilva Vigo Alberton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Anderson Sérgio 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rosa de Rezende 

Hoshika - OAB:12102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a PARTE AUTORA, na pessoa de seu procurador, para tomar 

conhecimento da realização do leilão judicial designado para as seguintes 

datas: PRIMEIRA PRAÇA: 31/10/2018 às 13h30min, por preço não inferior 

ao da avaliação. SEGUNDA PRAÇA: 07/11/2018 às 13h30min, pela melhor 

oferta, exceto pelo preço vil, considerando como tal valor inferior a 70% 

(setenta por cento) do valor da avaliação. LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS 

PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, sito na Rua Fortaleza, s/nº - 

Jardim Campo Real – Campo Verde/MT – CEP 78840-000 e pela rede 

mundial de computadores através do site www.faleiloes.com.br, a partir 

do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se 

na mesma data e horário do leilão presencial. DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel 

rural denominado Fazenda “Canaã II”, constituído pelo lote nº 17, do 

loteamento Rio Alegre, situado neste município e Comarca de Campo 

Verde/MT. De acordo com o Laudo de Avaliação o imóvel abrange uma 

área total de 420,0000 hectares, sendo caracterizada da seguinte forma: 

Terras mecanizadas (área aberta): abrange uma área de 420,0000 há., 

possuindo como características solo arenoso argiloso, vermelho-amarelo, 

pedregosidade moderada, relevo suavemente ondulado e topografia 

semi-plana, vegetação baixa, aparentemente com boa fertilidade, propícia 

ao uso agropastoril e a agricultura com restrições. A exploração 

predominante nos imóveis da região é a agropecuária, com ênfase no 

cultivo de soja, milho e algodão. O local é servido por Rodovia Estadual 

sem pavimentação asfáltica em regular estado de conservação. 

Observação: A matrícula do imóvel nº 2.252 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Campo Verde/MT, encontra-se na integra no site do leiloeiro 

www.faleiloes.com.br. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 3.100.000,00 (três 

milhões e cem mil reais) em 03/07/2013. VALOR ATUALIZADO DA 

AVALIAÇÃO DE ACORDO COM O SITE DO TJDFT: R$ 4.188.598,13 

(quatro milhões cento e oitenta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais 

e treze centavos) em 13/09/2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001737-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

VALDINAR BARBOSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001737-55.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. Vislumbra-se, que o autor pleiteia em sua exordial a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir 

condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus 

dependentes. Todavia, denota-se que o requerente firmou com a empresa 

requerida um contrato de compra e venda de imóvel, avaliado na época da 

negociação em R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), ofertando como 

entrada, o valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), a 

demonstrar indícios da sua capacidade financeira. Vale ressaltar ainda, 

que embora devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência 

financeira na ação de nº 10024-58.2017.811.0051 (código 138452 – 

Sistema Apolo), onde são semelhantes ao presente feito, o pedido e a 

causa de pedir, este nada manifestou, sendo o referido feito declarado 

extinto sem resolução do mérito, com o consequente cancelamento de sua 

distribuição ante a ausência do pagamento das custas e taxas 

processuais. Nestes termos, DETERMINO a intimação do requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua insuficiência de 

recursos (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de não concessão das 

benesses da justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

novo Código de Processo Civil. Cumpridas as determinações ou 

transcorrido “in albis” o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME 

conclusos. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para 

realização do cálculo das custas eventualmente devidas, a fim de nortear 

a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos 

a serem apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 19 de setembro de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001662-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

ANGELO LUIZ SOSTER (AUTOR(A))

MARIANA TELLES TANURE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001662-16.2018.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. De início, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, por carta precatória, para contestar a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC), sob de pena de serem 

havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte 

autora (art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no 

art. 341 do NCPC. I – Da Tutela de Urgência. É cediço que os requisitos 

para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática implementada 

pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a 

seguir transcrito: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da premissa legalmente 

estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se que o 

legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito alegado” e 

a substituiu pela necessidade de demonstração da probabilidade do direito 

que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na 

situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes”. (in 

A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, 

leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada 

à existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito 

da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 

provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). 

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, nota-se que 

deve prosperar o pedido de tutela de urgência, porquanto os requisitos 

para a sua concessão encontram-se configurados. Com efeito, o “fumus 

boni iuris” é evidente, porquanto consta nos autos que o Requerente está 

acometido de “CID 10 M51.1: transtornos de discos lombares e de outros 
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discos intervertebrais com radiculopatia; CID 10 M54.5: Dor lombar baixa; 

CID 10 E10: Diabetes Mellitus dependente; CID 10 E10.4: Diabetes Mellitus 

insulino dependente – com complicações neurológicas; CID 10 E10.5: 

Diabetes Mellitus insulino dependente – com complicações circulatórias 

periféricas; Espondilodiscopatia degenerativa (conclusão Ressonância 

Magnética da Coluna Lombar); Abaulamento discal em L3-L4 com 

impressão dural(conclusão Ressonância Magnética da Coluna Lombar); 

Abaulamento discal em L4-L5 com compressão dural e apresenta 

componente foraminal direito onde mantem contato/toca a raiz emergente 

de L4 direita(conclusão Ressonância Magnética da Coluna Lombar).”. O 

receituário médico contido no Id. 15246246 atesta que o autor não se 

encontra em condições de retornar ao trabalho. Não isso bastasse, 

conforme se extrai do documento de Id. 15246243, o indeferimento do 

benefício pelo INSS se deu pela “fatal de comprovação como segurado”. 

Contudo, cumpre anotar que nos presentes autos há início de prova 

material da qualidade de segurado especial do autor, ou seja, lavrador. No 

mesmo sentido, o “periculum in mora” torna-se visível, pois o benefício 

previdenciário almejado tem caráter eminentemente alimentar, de tal sorte 

que o autor dele depende para proceder ao custeio de suas necessidades 

básicas de alimentação e vestuário, e para promover sua própria 

subsistência. Por guardar similitude com o tema versado, colaciona-se o 

julgado a seguir: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR(A) RURAL. PROVA MATERIAL PLENA. COMPROVAÇÃO 

DA INCAPACIDADE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. 1. Atendidos os 

requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença - 

início de prova material da atividade rural alegada, devidamente 

corroborado por prova testemunhal sólida, e ainda a incapacidade para o 

exercício de atividade laboral - mostrou-se correta a sentença que 

acolheu o pedido nesse sentido deduzido. 2. Termo inicial na data da 

cessação do benefício concedido administrativamente. 3. Consectários da 

condenação fixados de acordo com o entendimento jurisprudencial da 

Segunda Turma desta Corte Regional Federal, levando-se em 

consideração no tocante à correção monetária e juros de mora, inclusive, 

a conclusão do julgamento do RE 870947, pelo Supremo Tribunal Federal. 

4. Prevalência da regra cunhada na Súmula 111 do STJ para fins de 

fixação dos honorários advocatícios. 5. Em se tratando de verba alimentar 

e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade do 

reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de 

ser deferida a tutela provisória de urgência para que imediatamente 

implantado o benefício buscado (caso já não o tenha sido por ordem da 

instância a qua). 6. Afastada a fixação prévia de multa, sanção esta que 

somente é aplicável na hipótese de efetivo descumprimento do comando 

relativo à implantação do benefício. 7. Apelação do INSS e remessa oficial 

não providas. (AC 0006970-74.2015.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 de 26/10/2017). Nesta linha de intelecção, por meio de um 

juízo de convicção de natureza provisória em uma apreciação sumária da 

matéria, limitada aos elementos informativos trazidos aos autos pelo 

Requerente, conclui-se por comprovados os requisitos ensejadores da 

medida de urgência. A propósito, discorrendo sobre os requisitos 

necessários para a concessão da tutela de urgência, NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY dissertam: [...]3. Requisitos 

para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas 

situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de 

urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o 

periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, 

como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo 

elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a 

concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de 

antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de 

urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a 

existência da plausabilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (in Nery: Recursos7, n. 

3.5.2.9, p. 452). (...) §3º: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real 

perigo de irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser 

concedida. É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a 

demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o 

prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui 

existe a irreversibilidade do fato, que impede a concessão da medida. 

Quando houver irreversibilidade do direito, ou seja, quando puder 

resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. 

(in Comentários ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 857, 858 e 859). Ademais, não se pode 

olvidar que demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados na 

legislação de regência a tutela pretendida deve ser concedida, consoante 

advertem os citados doutrinadores: [...]5. Discricionariedade do juiz. 

Demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao juiz não é dado 

optar pela concessão ou não da tutela de urgência, pois tem o dever de 

concedê-la. É certo que existe certa dose de subjetividade na aferição da 

existência dos requisitos objetivos para a concessão. Mas não menos 

certo é que não se pode falar com poder discricionário do juiz nesses 

casos, pois não lhe são dados pela lei mais de um caminho igualmente 

legítimo, mas apenas um (Nery. Recursos7, n. 3.5.2.9, p. 454, tomando 

como parâmetro a antiga medida cautelar, mas em parâmetro que, a julgar 

pela estruturação dada à atual tutela de urgência, se aplica a ela) (In 

Comentários ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 858). Por derradeiro, muito embora o §1º do artigo 

300 do NCPC estabeleça que o juiz possa condicionar a concessão da 

tutela de urgência ao oferecimento de caução pela parte requerente, 

tem-se que essa medida não é obrigatória e tampouco razoável no caso 

em apreciação. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada 

para o fim de DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

que tome as providências necessárias no sentido de implantar o benefício 

de auxílio-doença ao Autor Angelo Luiz Soster, no valor estabelecido pela 

lei de regência, dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incorrer em multa diária, na hipótese de inadimplemento da 

obrigação de fazer (art. 537 do NCPC), devendo este ser mantido 

enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 

62, da Lei n° 8.213/91, com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento 

final do presente feito. Oportuno registrar que as prestações pretéritas 

somente serão pagas ao final, se confirmada esta decisão. Comunique-se 

à Agência da Previdência Social para implantação do benefício, instruindo 

o ofício com as cópias necessárias. II – Da Produção Antecipada de 

Provas. A produção antecipada da prova, antes da promulgação da Lei 

13.105/2015, era tratada como tutela cautelar e exigia para o seu 

deferimento a existência conjunta dos requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Todavia, com o advento do novo Código de Processo 

Civil foi consagrado à modalidade de antecipação da prova, nítido direito 

autônomo, admitindo-a, inclusive, sem a exigência de demonstração de 

risco ou de urgência na sua produção. A respeito do tema, NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY dissertam: 3. Procedimento 

preparatório. Seu caráter preventivo de litígio. O risco de se perderem os 

vestígios necessários à comprovação da existência de fatos que sejam de 

vital importância no deslinde de questão a ser levada a juízo justifica o 

pedido de produção antecipada de prova, a ser feito por quem tenha 

legítimo interesse na demanda principal. Mas é interessante notar que o 

procedimento não foi incluído na parte do CPC que trata das medidas de 

urgência, as quais equivalem às antigas medidas cautelares, o que induz à 

conclusão de que o legislador não quis tratar da produção antecipada de 

provas como uma medida de urgência. E a leitura dos incisos deste artigo 

corrobora isso: apenas um deles trata do risco de perda da prova, 

enquanto os demais se vinculam à possibilidade de a prova conduzir as 

partes à autocomposição e à justificação ou prejuízo à propositura de 

ação (situação que, caso incida no caso concreto, faz com que a 

produção antecipada de prova também tenha caráter de economia 

processual) (in NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. 

Comentários ao código de processo civil. 2ª tiragem. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 1012). Da premissa legalmente estabelecida 

vislumbra-se que, embora haja desvinculação da necessidade de 

demonstração de urgência ou da inarredável propositura posterior de 

ação principal nos incisos II e III do art. 381 do NCPC, mantém-se tal 

exigibilidade no inciso I, do referido dispositivo legal, a concluir que sempre 

será possível a concessão da medida quando houver temor de que a 

realização da prova se torne impossível ou muito dificultosa. LUIZ 

GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO, 

lecionam: 1. Asseguração de Prova. Visa à proteção do direito 

fundamental à prova e, daí, à proteção do direito de ação, do direito de 

defesa e do direito ao processo justo. Tem por finalidade assegurar futura 

e eventual produção de determinada prova ou permitir que, à vista da 

prova, seja prevenido o litígio, recomendado o uso do processo judicial ou 

ainda aconselhado o emprego de outra técnica de solução da 

controvérsia. Não tem por objetivo produzir desde logo a prova. Embora o 
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Código de Processo Civil aluda à "produção antecipada de provas", certo 

é que por esta via apenas se assegura a possibilidade de futuramente 

produzir prova. A asseguração de prova consiste em documentação de 

alegações de fato. É para a memória da coisa- ad perpetuam rei 

memoriam. Não há produção, mesmo porque sequer se sabe se o 

processo (em que a prova efetivamente será produzida) existirá, sequer 

cabendo ao juiz, neste procedimento, valorar a prova colhida (art. 381, § 

2º, CPC). (in Marinoni, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil 

comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 

Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 406/407) 

(destaquei). Ocorre que o Requerente pugna pela concessão da medida 

liminarmente, sem, contudo, justificar o porquê de não poder aguardar todo 

o trâmite processual e eventual citação da parte contrária para realização 

da perícia médica. Diante do exposto, ausentes os requisitos elencados 

nos artigos 300 e 381, ambos do NCPC, INDEFIRO a produção antecipada 

de provas. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001587-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA BAREA CEZAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001587-74.2018.8.11.0051 Previdenciária. Despacho. Vistos 

etc. De início, quanto ao pedido de tutela de urgência, numa análise 

perfunctória das provas colacionadas aos autos, é possível notar que 

existe grande chance de o benefício requerido já ter sido concedido ou vir 

a ser reconhecido pela autarquia quando da apresentação da 

contestação. Assim, pertinente, por ora, considerando a demora 

excessiva da apreciação do requerimento administrativo formulado pela 

autora no dia 02.05.2018 (Protocolo n. 1989068760), ORDENAR a 

expedição de ofício ao INSS para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da intimação da presente, acostar aos autos a respectiva decisão. No 

mais, diante do não comparecimento do instituto requerido em audiências 

neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as partes e 

ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, por carta precatória, para contestar a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC), sob de pena de serem 

havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte 

autora (art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no 

art. 341, do NCPC. Defiro o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 21 

de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001766-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

MARIO JOSE SELLER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001766-08.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. Vislumbra-se que o autor requer em sua exordial a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir 

condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que o 

requerente firmou com a empresa requerida um contrato de compra e 

venda de imóvel, avaliado na época da negociação em R$ 67.320,00 

(sessenta e sete mil e trezentos e vinte reais), ofertando como entrada, o 

valor de R$ 6.732,00 (seis mil e setecentos e trinta e dois reais), a 

demonstrar indícios da sua capacidade financeira. Assim, é essencial que 

o requerente traga provas de sua hipossuficiência. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de 

indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para 

realização do cálculo das custas eventualmente devidas, a fim de nortear 

a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos 

a serem apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 21 de setembro de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001178-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

MARCOS DIAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (IMPETRADO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA POLO PRIMAVERA DO LESTE-MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001178-98.2018.8.11.0051 Mandado de Segurança. Sentença. 

Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar 

impetrado por Marcos Dias contra o ato da UNIC Educacional Ltda Polo 

Primavera do Leste-MT e Flávia Souza de Tal (Coordenadora do Curso de 

Agronomia), sob o argumento de violação de direito líquido e certo. 

Decisão inicial determinou a intimação do impetrante para regularizar o polo 

passivo, no sentido de incluir o Reitor da Universidade UNIC Educacional 

Ltda Polo de Primavera do Leste/MT, como autoridade coatora, excluindo 

as demais, sob pena de extinção. Consignando, ainda, que, no caso de 

cumprimento da emenda, o feito seria remetido à Justiça Federal, ante o 

reconhecimento da incompetência deste Juízo para apreciá-lo e julgá-lo. O 

impetrante permaneceu silente, deixando transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, conforme certidão exarada pela Secretaria desta Vara (Id. 

15330260). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. O presente mandamus foi impetrado em face da UNIC 

Educacional LTDA Polo Primavera do Leste – MT e da Sra. Flávia Souza de 

Tal (Coordenadora do Curso de Agronomia), quando na verdade deveria 
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ter sido proposto em desfavor do Reitor da Universidade UNIC Educacional 

Ltda Polo Primavera do Leste-MT. De inteira pertinência ao tema versado, 

colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL ?RETRATAÇÃO QUANTO À 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF ? MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ? 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ? CONHECIMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL POR OUTROS FUNDAMENTOS ? APLICAÇÃO DO DIREITO À 

ESPÉCIE ? COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA ? ATRIBUIÇÃO 

DO REITOR DA UNIVERSIDADE ? LEGITIMIDADE PASSIVA SITUAÇÃO 

FÁTICA CONSOLIDADA ? TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Em relação 

às matérias de ordem pública, excepciona-se a regra do 

prequestionamento nas hipóteses em que se pode conhecer do recurso 

especial por outros fundamentos. 2. Nos termos do art. 48, § 1º, da Lei n. 

9.394/96, compete às instituições de ensino a expedição de diplomas. 

Sendo assim, o mandado de segurança impetrado, tão-somente, para 

garantir a colação de grau do discente, e não para que este seja 

dispensado de participar do ENADE, deve ser oposto contra o reitor da 

instituição de ensino, sendo o Ministro de Estado da Educação parte 

ilegítima. 3. As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem ser 

respeitadas, sob pena de causar à parte excessivo prejuízo, e ainda violar 

o art. 462 do CPC. Aplicação da teoria do fato consumado. Agravo 

regimental improvido (STJ - AgRg no REsp: 1049131 MT 2008/0081793-0, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/06/2009, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 25/06/2009). Assim, 

considerando ilegitimidade passiva das impetradas, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do 

CPC, do Novo Código de Processo Civil. ISENTO de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 21 de setembro de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1000381-25.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Sentença. 

Vistos etc. Paulo Alves dos Santos propõe ação revisional de contrato 

bancário c/c repetição de indébito e pedido de antecipação parcial da 

tutela em face de Gentilin & Biazon, ambos já qualificados. Extrai-se dos 

autos que as partes compuseram-se, requerendo a extinção do feito (Id. 

14128942). É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Sendo disponíveis os 

direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres advogados 

investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação do 

avençado. Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo entabulado entre as partes (Id. 14128942) e 

DECLARO, por consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC. Sem custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 90, § 3º, do NCPC. Honorários 

advocatícios nos termos do art. 90, §2º do NCPC. Após certificado o 

transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 14 de setembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000342-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO SCHENKEL (AUTOR(A))

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

A u t o s  n º  1 0 0 0 3 4 2 - 2 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 5 1  C o n s i g n a ç ã o  e m 

Pagamento/IndeNização. Sentença. Vistos etc. Trata-se de ação de 

consignação em pagamento c.c indenização por danos morais proposta 

por Alécio Schenkel em desfavor do Banco do Brasil S.A, ambos já 

devidamente qualificados. Determinada a intimação da parte requerente na 

pessoa de seu advogado para, nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo 

único, ambos NPCP, a) adequar a inicial ao procedimento comum ou, 

querendo, optar pelo prosseguimento apenas da pretensão de 

consignação em pagamento; b) quantificar o valor do dano moral, bem 

como incluir pedido de condenação do requerido ao pagamento deste, se 

assim entender; c) retificar o valor da causa e, por consequência, as 

recolher custas complementares; d) indicar seu endereço eletrônico, de 

seu advogado e da parte ré; e) informar se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação ou de mediação; e, f) apresentar os documentos 

pessoais e comprovante de endereço (Id. 13217267), esta permaneceu 

silente, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação, 

consoante conforme certidão exarada pela Secretaria desta Vara (Id. 

15312418). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Vislumbra-se dos autos que a parte autora, apesar da 

oportunidade ofertada para promover as diligências indicadas no 

pronunciamento judicial acima referido, escolheu o caminho do não 

atendimento, assim fazendo sem apresentar qualquer justificativa. Ora, diz 

o caput do art. 321 do Novo Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Logo, considerando que o requerente deixou de 

atender a determinação judicial, impõe-se o indeferimento da peça de 

ingresso. Diante do exposto, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no parágrafo 

único do art. 321, da Lei 13.105/15, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I c/c o art. 321, § 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais (art.82, NCPC). DEIXO de 

condená-lo em honorários advocatícios, eis que não houve angularização 

do feito. P.R.I. Não interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o 

requerido do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE 

(§ 3º do art. 331, NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 20 de setembro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134338 Nr: 7998-87.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Nunes Andrade, Bruno Araujo Lucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o 

pedido de revogação feito pelo Acusado BRUNO ARAÚJO 

LUCENA.Intime-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado, via 

DJE.REMETAM-SE, IMEDIATAMENTE, os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, observadas todas as formalidades 

legais.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Campo Verde /MT, 21 de setembro de 2018.Caroline 

Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78219 Nr: 3088-56.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maurício de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de 

ABSOLVER o Acusado José Maurício de Castro, brasileiro, nascido em 

31/10/1954, na cidade de Major Porto/MG, filho de Geraldo Florentino de 

Castro e Margarida Maria Vaz, com fulcro no artigo 386, inciso VII, das 
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imputações constantes na exordial.DETERMINO a restituição da fiança ao 

réu. Não sendo reclamado no prazo de 90 dias, determino sua 

transferência para o Banco do Brasil, conta 35.194-6, agência 3037-6, 

que deverá ser revertido em prol das entidades a serem 

beneficiadas.DETERMINO a destruição do objeto apreendido (termo de 

registro n° 362).Por fim, antes de deliberar acerca do pedido formulado 

pela Defensoria Pública, de aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP, 

DETERMINO a intimação pessoal, inclusive por telefone, do Advogado, Dr. 

Leví Moróz, a fim de justificar sua inércia nestes autos, de forma 

detalhada e mediante apresentação de documentos que entender 

pertinentes ao caso, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265 

do CPP.Publique-se. Sem custas.Da sentença, intime-se o Ministério 

Público, o Defensor Público, e o Acusado, pessoalmente.Após o trânsito 

em julgado, comunique-se a sentença ao Instituto de Identificação e ao 

Cartório Distribuidor, expedindo-se as comunicações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 24 de setembro de 2018.Caroline Schneider Guanaes 

SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010413-09.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

SIMONI FUHR 05837897909 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE SOUZA AMARAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora na pessoa de 

seu procurador para, no prazo legal e manifestar da penhora negativa 

juntada aos autos, sob pena de arquivamento. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-80.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARCIA FRANCISQUETI (REQUERENTE)

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Intimo a parte autora, na pessoa de seu 

procurador para, no prazo de 10(dez) dias apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretara

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE ARRUDA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2018 ás 09h20min , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DELGADO AYRES (REQUERENTE)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2018 ás 09:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010037-23.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DA SILVA AMORIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DANIEL SILVA GARCIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES Dados do 

processo: Processo: 8010037-23.2014.8.11.0051; Valor causa: 

$2,000.00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte EXEQUENTE: EURIPEDES 

DA SILVA AMORIM Parte EXECUTADO: DANIEL SILVA GARCIA Pessoa(s) 

a ser(em) intimada(s) Nome: DANIEL SILVA GARCIA Endereço: Avenida 

MARIA ARTEMIR PIRES, 555, JARDIM CAMPO VERDE, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) 

INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e documentos eventualmente anexados, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos os 

comprovantes de depósitos das parcelas fautantes sob. pena de 

iniciar-se os atos experopriatórios. Peça que acompanha o mandado: 

despacho id. 14881114. CAMPO VERDE, 24 de setembro de 2018. 

ODAILZA COELHO DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA 

FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

ADALICIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2018 ás 10:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2018 ás 10:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001800-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA SODRE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2018 ás 13:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001801-65.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

MERAI DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2018 ás 13:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-35.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE APARECIDA CAMPOS (REQUERENTE)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2018 ás 13:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

ROSANGELA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2018 ás 14:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

AUDERINA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2018 ás 14:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE EMENEGILDO DANTAS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2018 ás 14:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELISANGELA DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2018 ás 15:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-35.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SIQUEIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 30/10/2018 ás 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO ANDREIS E CIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 29/10/2018 ás 14:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE JESUS SOARES SILVA (INTERESSADO)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás 15:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

HERCIO CIMADOM (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 29/10/2018 ás 09:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH CRISTINA PEREIRA GARCIA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 29/10/2018 ás 16:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINY CAROLINY NASCIMENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 27/11/2018 ás 09:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

GERSSEY BASSIA BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 27/11/2018 ás 09:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000798-12.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELY FRANK (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000798-12.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito em 

execução. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-59.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

S. C. FONSECA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010237-59.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito em 

execução. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDRO FERREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora para, no prazo 

legal se manifestar do pagamento juntado aos autos. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000357-31.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO CARTÕES (EXEQUENTE)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANA DA SILVA CORREA (EXECUTADO)

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário 

da sentença, impulsiono o feito a fim de intimar o autor para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE ARRUDA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1001795-58.2018.8.11.0051; Valor causa: 

$10,000.00 ; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: [FORNECIMENTO DE ÁGUA] 

REQUERENTE: KELLY CRISTINA DE ARRUDA BATISTA DOS SANTOS 

REQUERIDO: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A.Endereço: Avenida 

Florianópolis, 392, Centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

Senhor(a): Representante da AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. Procedo a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, nos 

termos do processo identificado, por todo o conteúdo da petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/11/2018 ás 09h20min , na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS:1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) Este processo tramita pelo 

sistema computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 

3) Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) 

devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 

5MB cada. Peças que acompanham a presente Carta: Petição Inicial 

Atenciosamente, MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Por Ordem do(a) MM. 

Juiz(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO 

VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, 

JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 34192233

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64475 Nr: 3550-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR FAORO & CIA LTDA - ME, 

MARCOS CESAR FAORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador ANDRE DE ASSIS ROSA, para que providencie 

o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o 

pagamento comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49516 Nr: 1549-53.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Scapini Gross

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Comunique-se as partes do retorno dos autos da instância superior. 

Consignando que a inércia, implica em remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18958 Nr: 2167-42.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bang Fietz & Cia Ltda -ME, Nelly Bang Fietz, 

EDEMAR FIETZ, TEREZINHA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que sejam os patronos das partes acerca da 

designação dos Leilões, sendo designados o Primeiro e o Segundo para o 

dia 13/11/2018, sendo que o Primeiro ocorrerá a partir das 10:00 horas 

(MT) e o Segundo a partir das 13:00 horas (MT). Os leilões serão 

realizados na modalidade eletrônico pela Balbino Leilões Judiciais, 

podendo ser contatado pelo telefone 0800-707-9272 e acompanhado pelo 

site www.balbinoleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20441 Nr: 1164-18.2009.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Henrique Bimbato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, Itau XL Seguros Corporativos s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245/MT, Edyen Valente Callepis - 

OAB:8767/MS, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A/MT, Giancarlo João Fernandes - OAB:14470-A, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951, Murilo Espinola 

de Oliveira Lima - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062 OAB/MT.

 Vistos.

Defiro o cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios 

pendentes de quitação.

Defiro o processamento do feito. Atenda-se aos postulados nos itens "a", 

"b" e "c" da petição de fls. 680/681.

Em especial, intime-se o devedor na pessoa de sua advogada, Ozana 

Baptista Gusmão, para pagamento dos honorários de R$ 5.894,59, em 15 

dias, pena de multa de 10% e novos honorários em 10% (CPC 523, § 1º).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69983 Nr: 3639-29.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Rempel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Luis Domingues - 

OAB:80831/RS, Darlan Dalavale - OAB:107873/RS, Eduardo Marozo 

Ortigara - OAB:36475/RS, Paulo Adil Ferenci - OAB:28722/RS

 Vistos, etc.

 Cumpra-se conforme ordenado.

 Para a oitiva da testemunha ADEMAR DALL’ ASTA, designo a data de 10 

de outubro de 2018 às 14h50min (horário oficial do MT).

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Após seu devido cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens 

de estilo.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60165 Nr: 1112-41.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Leal de Figueiredo, ANA LUISA 

GARCIA, MARIA THEREZA LEAL DE FIGUEIREDO, SERGIO LISA DE 

FIGUEIREDO, LUCIANA VICENTE DE FIOGUEIREDO, DIOGO LISA DE 

FIGUEIREDO, MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN, IVETE LEAL DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:OAB/MT 14.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao 

exequente para que se manifeste nos autos, requerendo o que de direito, 

tendo em vista que os citados Ivete leal de Figueiredo, Ana Luisa Garcia e 

Roberto Leal de Figueiredo foram citados por carta registrada, porém até a 

presente data não se manifestaram nos autos. Certifico, ainda, que os 

executados Sérgio, Luciana, Martina e Diogo não foram citados, face aos 

motivos elencados quando da devolução dos Avisos de Recebimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48978 Nr: 1170-15.2015.811.0029

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 1170-15.2015.811.0029 código 48978

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS

INTIMANDO(A, S): Sindicado: Vinicius Luiz Duarte dos Anjos, Cpf: 

09854135497, Rg: 2882628-0 SSP MT Filiação: Jose Luiz Duarte dos Anjos 

e Damiana França Duarte dos Anjos, data de nascimento: 02/12/1999, 

brasileiro(a), natural de Palmeira dos Índios-AL, solteiro(a), estudante, 

Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/06/2015

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso 

de apelação.

SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de procedimento instaurado, em desfavor 

do adolescente VINICIUS LUIZ DUARTE DOS SANTOS, devidamente 

qualificado, imputando-lhe a prática da conduta prevista no artigo 157 do 

Código Penal. O Representante do Ministério Público requer a que seja 

reconhecido à extinção da punibilidade pela maioridade do menor infrator a 

época VINICIUS LUIZ DUARTE DOS SANTOS. Compulsando os autos 

verifica-se que o adolescente atingiu a maioridade penal durante a 

tramitação do feito, de modo que já pode encontrar-se respondendo 

processos criminais que tramitam pela Vara desta Comarca e de outras. 

Destarte, entendo que qualquer medida que se aplique ao caso, não sendo 

caso de internação, não trará qualquer benefício ao ‘adolescente’, mesmo 

porque caso volte a delinquir será responsabilizado criminalmente, como 

imputável. Assim sendo, torna-se impossível a prestação jurisdicional, eis 

que, o presente fato modificativo vem a influir no julgamento da lide, que 

ainda está em fase de instauração, razão pela DECLARO a extinção da 

punibilidade pela maioridade de VINICIUS LUIZ DUARTE DOS SANTOS. Sem 

custas. Transitado em julgado a presente sentença, arquive-se 

independente de novas deliberações. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Cumpra-se.

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 19 de setembro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 858 Nr: 23-23.1993.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Araguaia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:17.980/A-MT,  Louise Rainer  Pereira  Gionédis  - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de consulta à Receita Federal objetivando informações 

das declarações de renda da parte Executada.

Anoto que tal ato será praticado por solicitação no site do Tribunal de 

Justiça através do sistema InfoJud e os autos aguardarão resposta no 

gabinete.

Com a resposta, encaminhem-se os autos à exequente para que 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 19071 Nr: 2281-78.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Heitor Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48104/RS, GUSTAVO CALÁBRIA RONDON - OAB:OAB/MS 8.921, 

JOÃO ANTÔNIO VIEIRA FREIRE - OAB:OAB/GO 28959, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT- 11546 A, MARCO AURÉLIO SIMAL DE SOUZA BRILTES - 

OAB:OAB/MS 12701, Marinólia Dias dos Reis - OAB:OAB/TO 1.597, 

Renan Nadaf Gusmão - OAB:OAB/MT 16.284, STÊNIA RAQUEL ALVES 

DE MELO - OAB:OAB/GO 36.482, WESLEY CESAR DE MORAES LIMA - 

OAB:OAB/GO 33909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de consulta à Receita Federal objetivando informações 

das declarações de renda da parte Executada.

Anoto que tal ato será praticado por solicitação no site do Tribunal de 

Justiça através do sistema InfoJud e os autos aguardarão resposta no 

gabinete.

Com a resposta, encaminhem-se os autos à exequente para que 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59263 Nr: 569-38.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRITTZ VEICULOS LTDA - EPP, Gilberto José 

Schonholzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O requerimento de fl. 65/66, para ser oficiada via INFOJUD, solicitando 

informações das últimas declarações de imposto de renda em nome do 

Executado, deve ser indeferido.

 Não tendo sido a totalidade do débito do executado quitado, fora a parte 

exequente instada a manifestar-se.

 Não tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento 
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do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade 

dos executados, a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de 

pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende.

Já se tornara lugar comum, nos dias de hoje, quererem as partes 

transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas 

pertence.

O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona diligências 

tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico ato 

processual de postulação, qual seja a declinação de bens passíveis de 

penhora da parte executada.

O direito discutido nos autos é de natureza privada e totalmente disponível, 

de forma que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à 

decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e condução das 

questões processuais.

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de instituição 

financeira, detentora de acesso à inúmeros bancos de dados cadastrais e 

de consumidores, muitas vezes muito mais atualizadas do que àqueles 

cujo Poder Judiciário detém acesso, mormente os estatais.

Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva 

da parte e não sendo, pelo Exequente, demonstrado que diligenciou 

minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.

Defiro somente o pleito quanto ao pedido de RENAJUD.

 1. Proceda-se, com a busca pelo sistema RENAJUD para localização de 

veículos em propriedade dos executados FRITZ VEÍCULOS LTDA (CNPJ: 

09.666.373/0001-70) e GILBERTO JOSÉ SCHONHOLZER (CPF: 

495.631.221-00), sendo esta exitosa, proceda-se com a juntada da 

restrição efetivada, expedindo-se o necessário para devida penhora e 

avaliação dos bens constritos.

 Aguarde-se os autos em gabinete a juntada da resposta da pesquisa 

junto ao sistema RENAJUD.

 Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

 Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema RENAJUD, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58867 Nr: 331-19.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRITTZ VEICULOS LTDA - EPP, Gilberto José 

Schonholzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O requerimento de fl. 71, para ser oficiada via INFOJUD, solicitando 

informações das últimas declarações de imposto de renda em nome do 

Executado, deve ser indeferido.

 Não tendo sido a totalidade do débito do executado quitado, fora a parte 

exequente instada a manifestar-se.

 Não tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento 

do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade 

dos executados, a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de 

pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende.

Já se tornara lugar comum, nos dias de hoje, quererem as partes 

transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas 

pertence.

O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona diligências 

tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico ato 

processual de postulação, qual seja a declinação de bens passíveis de 

penhora da parte executada.

O direito discutido nos autos é de natureza privada e totalmente disponível, 

de forma que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à 

decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e condução das 

questões processuais.

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de instituição 

financeira, detentora de acesso à inúmeros bancos de dados cadastrais e 

de consumidores, muitas vezes muito mais atualizadas do que àqueles 

cujo Poder Judiciário detém acesso, mormente os estatais.

Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva 

da parte e não sendo, pelo Exequente, demonstrado que diligenciou 

minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.

Defiro somente o pleito quanto ao pedido de RENAJUD.

 1. Proceda-se, com a busca pelo sistema RENAJUD para localização de 

veículos em propriedade dos executados FRITZ VEÍCULOS LTDA (CNPJ: 

09.666.373/0001-70) e GILBERTO JOSÉ SCHONHOLZER (CPF: 

495.631.221-00), sendo esta exitosa, proceda-se com a juntada da 

restrição efetivada, expedindo-se o necessário para devida penhora e 

avaliação dos bens constritos.

 Aguarde-se os autos em gabinete a juntada da resposta da pesquisa 

junto ao sistema RENAJUD.

 Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

 Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema RENAJUD, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65067 Nr: 204-47.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JUNIOR ARIENTI ZIECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Silva Bensi - 

OAB:24897/0 -MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O

 Vistos, etc.

Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária prevista no art. 397, do Código de Processo Penal.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 13h50min (horário oficial do MT), ocasião que serão 

ouvidas as testemunhas de Acusação e Defesa e realizado o 

interrogatório do acusada.

 Atente-se a Sra. Gestora Judiciária, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47515 Nr: 299-82.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. L. P. FARIA - ME, Marcio Leandro Pereira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7.216/MT, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 Nos termos do Provimento 056/2007 - CGJ, impulsiono os autos às partes 

para que se manifestem acerca do laudo pericial juntado às fls. 215/228, 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57401 Nr: 2638-77.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON AUGUSTO FOSCH, SONIA BACHES FOSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA DIFERENTE VEÍCULOS 

BARRA DO GARÇAS-MT, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ACE 

SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloir José Londero - 

OAB:41.608/GO, MÁBILY CRISTINA FELIPE DE SOUZA - OAB:43949/GO, 

SANDRA MARA FERREIRA DE ALMEIDA MARTINS - OAB:42809/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Silveira - 

OAB:29.005/DF, Dianaru da Silva Paixão - OAB:10105, Eurípedes 

Ferreira Martins Júnior - OAB:20.393/MT, JÚLIO CESAR GOULART 

LANES - OAB:13.329-A, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - 

OAB:12142

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar a autora para manifestação quanto à contestação apresentada, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67883 Nr: 2179-07.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTIANO GRAEBIN - 

OAB:42855/RS, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:OAB/RS 85.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que no dia 

/8/2018 às h, em cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO, compareci ao 

endereço indicado, nesta Comarca de Canarana MT, e la estando PROCEDI 

À INTIMAÇÃO do Senhor(a): Ataide Garcia de Carvalho Junior, que ciente 

ficou e o mesmo recebeu cópia do mandado e da penhora, que exarou 

sua nota de ciente no anverso do mandado. Não foi Possivel efetuar a 

Avaliação dos bens indicados, sendo informado pelo devedor que não 

possui mais os referidos bens.".

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15568 Nr: 1272-18.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Buuron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Jambiski Pinto 

dos Santos - OAB:31694/PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira. - 

OAB:6.005A/MT, Raphael Farias Martins - OAB:43386/PR

 Vistos.

 Em atenção à manifestação de fl. 78/79, informo que a controvérsia havia 

na decisão de fl. 75, no que concerne ao levantamento da penhora havida 

nos autos n° 2256-236.2012. 81.20019, se refere ao pedido de fl. 61, o 

qual não havia sido apreciado pelo juízo, em decorrência do acordo 

entabulado entre as partes.

 Sendo assim, revogo o parágrafo da decisão que determinou a 

comunicação do juízo, tendo em vista que não houve o deferimento de 

transferência de penhora havida no referido processo da primeira vara.

Em continuidade, defiro o pedido de levantamento de penhora havido no 

imóvel rural.

Para tanto, oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, 

para que proceda ao levantamento da penhora havida no bem imóvel de 

matrícula n° 441.

Em seguida, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1601 Nr: 37-31.1998.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bergamaschi & Cia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sajunior Lima Maranhão - 

OAB:6356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Elpidio Alves Filho - OAB:5.063-A

 Em atenção a determinação da Correição 2018, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, 

a fim de proceder nova intimação da parte Requerida, na(s) pessoa(s) de 

seu(s) procuradores, Edson Rocha e Elpidio Alves Filho, via DJE, para, no 

prazo legal, regularizar a representação processual do espólio ou dos 

herdeiros.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-46.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

VALDECIR NELSO SCHUCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. PORTO - ME (REQUERIDO)

MARCOS VINICIUS RUARO GANZER (REQUERIDO)

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000147-46.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. A matéria de fato controvertida nos autos 

foi exaustivamente demonstrada, sendo percorridos todos os atos 

processuais, culminando com a realização de audiência de Instrução e 

Julgamento. Fundamento e Decido. Da Revelia da 1ª Requerida A. L. 

PORTO - ME De fato, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte Requerida A. 

L. PORTO – ME. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, 

entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte 

Requerente. Contudo, a mera revelia não leva à imediata procedência dos 

pedidos feitos pelo Autor da ação, notadamente quando os fatos podem 

ser analisados pelo Magistrado, a luz do que fora produzido no interior dos 

autos. Do Acordo Entabulado entre a parte Autora e a 2ª parte Requerida 

Quanto a Ré _; MARCOS VINICIUS RUARO GONZER _; tendo em vista que 

compareceu à Audiência de Instrução e Julgamento e transigiu com a 

parte Autora com vistas à solução da demanda existente entre eles, 

sendo disponíveis os direitos disputados, defiro o pedido de homologação 

de acordo, conforme acostado ao termo da sessão solene. Passo ao 

mérito. Passo a decidir a demanda em relação a outra parte demandada, 

A. L. PORTO – ME. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais em decorrência de acidente de trânsito. Restou incontroverso nos 

autos que a responsabilidade e culpa pelo incidente foi ocasionada pelas 

partes rés. Não se olvida que a empresa e seu motorista respondem 

solidariamente pelo acidente provocado. Estamos a tratar de “culpa in 

elegendo”, que significa culpa na escolha e culpa na fiscalização. E, todos 

os fatos elencados pelo autor convergem para a procedência da 

demanda, pois é a parte ré confessa da culpa ao adentrar a pista da 

Avenida Paraná, fazendo conversão a esquerda, vindo a colidir com o 

veículo do Requerente, o que restou confirmado pelo depoimento pessoal 
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da parte ré (Marcos) colhido em Audiência de Instrução e Julgamento, 

conforme gravação em áudio acostada aos autos, o que passo a 

descrever: “ Era em torno de 8:00hrs da manhã, tinha reflexo de sol, e o 

vidro para-brisa estava todo arranhado, dificultando a visibilidade. O meu 

veículo estava em situação precária. Eu não me nego a pagar pelos danos 

materiais, até já entreguei um farol para o Sr. Schuck. Após o acidente eu 

pedi conta, já que não houve apoio do Empregador (Sr. Joel José Porto), 

para me ajudar a custear as despesas do acidente. Eu aceito fazer 

acordo e pagar R$ 3.000,00. ” Após estudo pormenorizado de todos os 

fatos trazidos à apreciação deste Juízo, em consonância com as provas 

carreadas ao feito, tenho que o pedido formulado pelo autor procede. 

Diante disso, ressalto que o sinistro teve ensejo por culpa dos réus, 

sendo, portanto procedente a condenação da parte Requerida a A. L. 

PORTO – ME ao pagamento pelos danos materiais faltantes. Cuida-se de 

actio embasada na responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, 

ensejada pelo evento que ocasionou o sinistro noticiado nos autos, de 

onde surge o dever de indenizar. Nesse sentido, dispõe o art. 186, do 

Código Civil em vigor que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Por sua vez, 

dispõe o art. 927, do Estatuto mencionado que: “Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Nesse diapasão, vislumbra-se que a existência de dano 

material é inquestionável, no importe apresentado aos autos no valor de 

R$ 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta reais), sendo devida a 

diminuição do valor objeto de acordo com o Sr. Marcos, restando o valor 

de R$ 4.250,00 que devem ser suportados pela parte Re´ (Empregadora). 

Com efeito, ainda que haja condenação por danos materiais, não há que 

se falar em indenização por danos morais, não havendo abalo psíquico ou 

ofensa à esfera íntima da parte autora, situação que força reconhecer a 

improcedência do pedido de dano moral. Para gerar um dano moral, o 

descumprimento de uma obrigação deve implicar em outras 

consequências que interfiram de forma significativa no estado psicológico 

da vítima, situação está não demonstrada nos autos. Neste sentido 

demonstra-se recente decisão do STJ: Acidente de carro sem vítimas: 

danos morais devem ser provados. Os danos decorrentes de acidentes 

de veículos automotores sem vítimas não caracterizam dano moral in re 

ipsa. Vale ressaltar que é possível a condenação de danos morais em 

casos de acidente de trânsito, no entanto, trata-se de situação 

excepcional, sendo necessário que a parte demonstre circunstâncias 

peculiares que indiquem o extrapolamento da esfera exclusivamente 

patrimonial. STJ. 3ª Turma. REsp 1.653.413-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 05/06/2018 (Info 627). Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, apesar de existir o aborrecimento, dissabor, 

sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido 

inicial para o fim de: - HOMOLOGAR por sentença o acordo entabulado em 

AIJ entre a parte Autora e a parte Ré _; MARCOS VINICIUS RUARO 

GONZER _; conforme conta no Termo de Audiência de Instrução e 

Julgamento, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos 

presentes autos; - CONDENAR a parte Requerente A. L. PORTO – ME a 

pagar ao Reclamante o valor de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e 

cinquenta reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso – 

(súmula 43/STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 26 de 

agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-56.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEFFERSON LUIS DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000157-56.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. De plano, verifico 

que a parte Autora deixou de comparecer à audiência designada e embora 

apresentou justificativa da sua ausência, não comprovou minimamente o 

alegado, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório”. Assim, tendo em vista a ausência da parte Reclamante, 

quando da realização da Audiência de Instrução e Julgamento, mesmo 

intimada para a realização desta, JULGO EXTINTO o presente processo, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. E, ainda, considerando que há possibilidade de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), deixo de condenar a 

parte Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE "Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas.", podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 31 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-42.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI (ADVOGADO(A))

ANDREIA RONSONI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEIXOTO CUNHA (EXECUTADO)

 

Processo nº 1000005-42.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Conforme consta 

nos autos à parte Demandante foi intimada para localizar o endereço da 

parte Demandada, sob pena de extinção e arquivamento do processo, e 

expirado o prazo para manifestar-se, nada foi informado, sendo a 

extinção dos autos a medida que se impõe. Ante o exposto, extingo o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do 

Novo Código de Processo Civil, c/c art. 53, §4º da Lei 9.099/95, 

determinando o arquivamento do feito. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Simone Branco Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 31 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-95.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA ALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000135-95.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Trato de ação de 

conhecimento rito da Lei nº 9.099/1995. De plano, verifico que a parte 

Autora deixou de comparecer à audiência de instrução designada e 

apresentou justificativa não plausível da sua ausência, consoante se 

observa no termo digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. Assim, 

tendo em vista a ausência da parte Requerente, quando da realização da 

Audiência, mesmo intimada para a realização desta, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 
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51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. A Secretaria proceda a anotação. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. P.R.I. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 02 de setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000090-91.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO SABINO SALVIANO (REQUERENTE)

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALCIONE BENTO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000090-91.2018.8.11.0029 I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995. II – FUNDAMENTO E 

DECIDO Da Revelia Relativa A matéria de fato controvertida nos autos foi 

exaustivamente demonstrada, sendo percorridos todos os atos 

processuais, culminando com a realização de audiência de Instrução e 

Julgamento. A parte Requerida compareceu a audiência realizada para a 

tentativa de conciliação, e foi devidamente citada para apresentar 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias, deixando o prazo passar in 

albis, apresentando a peça somente fora do prazo, o que leva a aplicação 

do instituto da revelia, com a confissão quanto à matéria de fato. 

Entretanto, impera constar que, ainda que se trate de direito disponível, 

não importa necessariamente em procedência do pedido, devendo o Juiz 

verificar se o pleito da parte Autora tem fundamento, para só assim, 

decidir, se possível, pela condenação. Desta feita, não obstante a 

caracterização da revelia se entende ser medida de rigor a análise de 

mérito da ação, inclusive com apreciação de prova oral produzida nos 

autos, pelo fato de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a 

procedência da ação. Da Competência Para Julgar a Demanda In casu, 

afasto a regra geral para competência territorial nos Juizados Especiais 

como disciplinada pela Lei nº 9.099/95, em seu artigo 4º, inciso I, e, sim, 

opto pela aplicação do inciso II da mesma regra, pelos motivos que 

seguem. Com efeito, como se observa a inicial a demanda versa sobre 

cobrança de cheque, baseada em cártulas emitidas pelo empresário 

individual/Requerido. Conforme deflui dos autos ambos possuíam 

residência na Comarca de Canarana/MT, onde as negociações foram 

pactuadas por longo período de tempo, logo é o local onde a obrigação 

deve ser satisfeita, diante do que a competência para julgar o presente 

feito é da referida Comarca de Canarana – Mato Grosso. A este passo, 

bem dispõe a Lei n. 9.099/95: "Art. 4º. É competente, para as causas 

previstas nesta Lei, o Juizado do foro: II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; E, não teria lógica ou mesmo seria viável ingressar com a 

demanda no mesmo local da agência bancária da conta do emitente, na 

Comarca de São Félix do Araguaia, que tem distância de mais de 300 

(trezentos) Km, ainda porque se trata a parte Autora de pessoa idosa. 

Portanto, resta declara a competência deste juízo pra julgar a presente 

causa. Passo ao mérito. O Requerente visa cobrança de valor devido pela 

Requerida em razão dos créditos estampados nos cheques apresentados 

na peça inicial, emitidos em 2014. Derradeiramente, perdendo o credor os 

prazos para propor a Ação de Execução e Cambial, poderá ainda propor 

Ação de Cobrança. Nesta modalidade o cheque transforma-se apenas em 

meio de prova, o qual será analisado pelo Juízo conjuntamente com várias 

outras provas que necessariamente serão produzidas no processo, pois 

trata-se de procedimento amplo e de produção irrestrita de provas. Logo 

está a presente ação de cobrança, fundada no negócio jurídico 

subjacente, do qual se originou a emissão dos cheques, destituídas de 

natureza cambial, com prazo de prescrição comum às obrigações 

pessoais em geral, aplicando-se, de forma específica, na hipótese do 

cheque, o disposto no artigo 206, parágrafo quinto, inciso I, do Código 

Civil, que estabelece prazo prescricional de cinco anos, contados da data 

da emissão dos cheques. O credor demonstrou em juízo o negócio jurídico 

que deu origem à emissão dos cheques para fazer valer o pedido 

condenatório fundado em ação de cobrança pois, conforme consta em 

depoimento pessoal das partes colhido em Audiência de Instrução e 

Julgamento, foi fundada a relação negocial reconhecida pelas partes 

Autora e Ré, na qual a parte Requerente produzia e fornecia produtos de 

origem animal (queijo muçarela) para o empresário individual, nesta cidade. 

No depoimento pessoal do Requerente houve também o reconhecimento 

expresso da dívida, com declaração de intenção em efetuar o pagamento 

dos cheques. Com efeito, diante de todo exposto com as provas 

produzidas aos autos, é procedente o pedido inicial feito pelo 

Requerente/credor, impondo-se o pagamento por parte da 

Requerido/devedor, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é 

vedado pelo ordenamento jurídico, referente aos 06 (seis) cheques 

apresentados à peça inicial, no montante de R$ 13.545,00 (treze mil 

quinhentos e quarenta e cinco reais). Quanto à incidência de juros e 

correção monetária em recente decisão o STJ definiu que a correção 

monetária para a cobrança de cheques incide desde a data de emissão do 

documento. Já os juros de mora devem ser contados a partir da primeira 

apresentação do cheque à instituição financeira. (STJ-0640628) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, quando do julgamento do REsp 

1.556.834/SP, por meio da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, 

concluiu que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de 

cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão 

estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação". 2. Agravo em Recurso especial conhecido. Recurso 

especial provido. (Agravo em Recurso Especial nº 478.430/MS 

(2014/0036959-7), STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 05.09.2016). ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando a 

parte reclamada a pagar ao reclamante o valor corresponde à soma R$ 

13.545,00 (treze mil quinhentos e quarenta e cinco reais), com correção 

monetária pelo INPC a partir da emissão das cártulas e juros de 1% ao mês 

a contar a partir da data primeiramente apresentada de cada cártula. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 04 de setembro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-70.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GLEIKE PORTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000169-70.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Trato de ação de 

conhecimento rito da Lei nº 9.099/1995. De plano, verifico que a parte 

Autora deixou de comparecer à audiência de instrução designada e 

apresentou justificativa não plausível da sua ausência, consoante se 

observa no termo digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. Assim, 

tendo em vista a ausência da parte Requerente, quando da realização da 

Audiência, mesmo intimada para a realização desta, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. A Secretaria proceda a anotação. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 
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9.099/95. P.R.I. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 04 de setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000353-26.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI (EXEQUENTE)

LUIZA CAPPELARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000353-26.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: ANGELA MARIA MARTINI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cite-se a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 9.494, de 10 e 

Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 2.180-35 de 2001, 

salientando que na execução não embargada não caberá condenação em 

honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 1º-D do diploma legal 

em apreço. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 13 de 

setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000361-03.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO (EXEQUENTE)

GABRIELA NARDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000361-03.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: GABRIELA NARDAO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA Vistos, 

etc. Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às providências. 

Cumpra-se. CANARANA, 13 de setembro de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000344-64.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

JHENNIFER THAIS DE SOUZA ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000344-64.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: JHENNIFER THAIS DE SOUZA 

ALVES EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às providências. 

Cumpra-se. CANARANA, 13 de setembro de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000343-79.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000343-79.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do 

artigo 1º-B da lei n.º 9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela 

Medida Provisória n.º 2.180-35 de 2001, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. CANARANA, 13 de setembro de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010013-56.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA TOME FERREIRA (ADVOGADO(A))

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010013-56.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: REGINALDO DE SOUZA 

EXECUTADO: BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI 

Vistos, etc. Impossível o recebimento dos Embargos à execução. Como se 

sabe, na Lei n.º 9.099/95 para oferecimento de embargos à execução, a 

parte executada deverá garantir o juízo oferecendo bens suficientes para 

saldar a dívida executada. Após,efetivada a penhora dos bens indicados 

pelo executado, ou daqueles localizados pelo oficial de justiça suficientes 

para garantir o juízo, será designada audiência de conciliação e, não 

havendo acordo, serão apreciados os embargos, o que não é o caso dos 

autos. Assim, não obstante o art. 914 do NCPC, dispense a garantia do 

juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos 

Juizados Especiais, haja vista a disposição expressa do art. 53 , § 1.º, da 

Lei n.º 9.099 /95, que trata a penhora como pressuposto para 

oferecimento de embargos, e as regras do CPC somente devem ser 

aplicadas no âmbito dos Juizados Especiais no que não colidirem com as 

normas e princípios estatuídos pela Lei n.º 9.099/1995. Vista dos autos à 

parte exequente para que requeira o que de direito. CANARANA, 14 de 

setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-90.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

VITORIA DANIELA ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000060-90.2017.8.11.0029. REQUERENTE: VITORIA DANIELA ARAUJO 

OLIVEIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos, 

etc. Em que pese o lapso transcorrido, antes de analisar a liminar 

pleiteada, INTIME-SE parte autora para que junte aos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, documentos hábeis a comprovar que quando da transferência 

do veículo desconhecia a existência de multas e/ou débitos existentes 

junto à parte requerida. Com a resposta, imediatamente conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. CANARANA, 16 de setembro de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000088-58.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA COSTA FIGUEIRA (EXEQUENTE)

RENATO DA COSTA FIGUEIRA (ADVOGADO(A))

ORLANDO BENEDITO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Canarana (EXECUTADO)
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Autos nº 1000088-58.2017.8.11.0029 Converto o julgamento em diligência. 

Considerando o Memorial de Cálculo com atualização de débitos 

apresentados pela parte exequente, intime-se a parte executada para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias corridos. Após, façam os 

autos conclusos. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo 

o despacho derradeiro da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 18 de setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-45.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TIRLONI (REQUERENTE)

FABIOLA WILLERS (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo ativo, 

para, querendo se manifestar acerca do petitório retro, no prazo de 05 

(cinco) dias. Canarana-MT, 24 de setembro de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N.º 076/2018-DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, no uso de suas atribuições 

legais e;

 CONSIDERANDO a designação da servidora EDITHE BENEDITA DE 

SIQUEIRA nos termos da Portaria nº 18/2018-DF, datada de 14/3/2018 que 

a designou como Gestora Administrativa III, ficando lotada na Central de 

Distribuição,

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR a Portaria 097/2017- DF, datada de 6/12/2017, que 

designou o servidor EDGAR JOSÉ DE OLIVEIRA, mat. 6040, Auxiliar 

Judiciário para responder pela Central de Arrecadação e Arquivamento;

Art. 2º DESIGNAR a servidora EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA, mat 

11.669, Auxiliar Judiciário/ Gestor Administrativo III desta Comarca, para 

responder pela Central de Distribuição, Central de Mandados e Central de 

Arrecadação e Arquivamento, até ulterior deliberação.

P.R. Cumpra-se.

 Chapada dos Guimarães, 24 de setembro de 2018

 LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038777-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

SAMANNTHA ELANNA BENEDITA DE MORAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1038777-38.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SAMANNTHA ELANNA 

BENEDITA DE MORAES SAMPAIO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos, etc. Da análise da inicial e dos documentos que a 

acompanham, verifica-se que a parte autora veiculou pedido de 

concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos parcos 

elementos que compõem o feito, não é crível que não tenha condições de 

arcar com as custas processuais. Assim sendo, deve ser oportunizada à 

parte requerente a possibilidade de demonstrar a sua hipossuficiência. 

CONCLUSÃO. I. Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, 

oportunizo à parte autora a comprovação da insuficiência de recursos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. II. Decorrido o prazo, tragam os autos conclusos. III. Certifique-se 

eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 17 de 

setembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35602 Nr: 1339-90.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicencia Julia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A decisão monocrática da Excelentíssima Desembargadora Vice 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região não anulou 

expressamente a sentença proferida em primeira instância, mas, tão 

somente, determinou fossem os autos remetidos para cumprimento das 

regras estabelecidas no julgamento do RE 631.240MG.

Neste contexto, atendida pela parte autora a referida determinação com a 

juntada da negativa administrativa, o processo deve prosseguir na forma 

do item 7 do referido RE, eis que demonstrado o interesse de agir. Logo, 

estando a causa madura para julgamento, uma vez que este juízo já 

proferiu sentença, a qual não foi anulada pelo Tribunal, entendo haver o 

esgotamento jurisdicional nesta instância de piso. Consequentemente, 

remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para 

o desfecho da lide. Finalmente, torno sem efeito a decisão de fls. 179/180 

e seguintes. É o que já deveria ter sido providenciado, conforme decisão 

de fl. 168.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34756 Nr: 696-35.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma Alice Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício de salário maternidade a autora Delma Alice Alves da SIlva, no 

valor de 1 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e vinte 

dias), em razão do nascimento de sua filha Eloísa Vitória Silva da Cruz, 

desde a data da citação em 30.7.2010 – fl. 22verso.Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser 

acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e não 

havendo pedido execução no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37585 Nr: 2289-02.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cássia Dias Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para o dia 20/11/2018, às 13h30min 

(Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35162 Nr: 972-66.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozeias Simão da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando a contestação apresentada, verifica-se que inexistem 

questões preliminares ou prejudiciais de mérito. Logo, nada há a ser 

saneado no presente feito.

Dessa forma, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil). Ademais, 

deverão informar acerca de eventual aproveitamento dos atos 

processuais já praticados.

 Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35525 Nr: 1161-44.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jauro Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A decisão monocrática da Excelentíssima Desembargadora Vice 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região não anulou 

expressamente a sentença proferida em primeira instância, mas, tão 

somente, determinou fossem os autos remetidos para cumprimento das 

regras estabelecidas no julgamento do RE 631.240MG.

Neste contexto, atendida pela parte autora a referida determinação com a 

juntada da negativa administrativa, o processo deve prosseguir na forma 

do item 7 do referido RE, eis que demonstrado o interesse de agir. Logo, 

estando a causa madura para julgamento, uma vez que este juízo já 

proferiu sentença, a qual não foi anulada pelo Tribunal, entendo haver o 

esgotamento jurisdicional nesta instância de piso. Consequentemente, 

remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para 

o desfecho da lide. Finalmente, torno sem efeito as decisões de fls. 194 e 

seguintes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 2364-36.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Corrêa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro César Gonçalves 

Benites - OAB:12035/MT

 Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação penal pública 

em desfavor de Jeremias Corrêa da Costa, por haver cometido o crime 

previsto no artigo 38, caput, da Lei 9.605/98 – Lei do Meio Ambiente.

Em 06 de agosto de 2015, foi homologada suspensão condicional do 

processo pelo prazo de dois (2) anos, impostas condições legais a serem 

cumpridas (fls. 95/verso).

 Requereu o Ministério Público, à fl. 219, fosse decretada a extinção da 

punibilidade, nos termos do que prevê o artigo 89, § 5°, da Lei n° 

9.099/1995.

Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o acusado, beneficiado com 

a suspensão condicional do processo, cumpriu integralmente as 

condições imposta sem que surgissem motivos ensejadores para a 

revogação do benefício.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado, Jeremias 

Corrêa da Costa, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 89, §5º 

da Lei 9.099/95.

Arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64568 Nr: 571-28.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomara Guarin de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Castro Menezes - 

OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para o dia 20/11/2018, às 14h00min 

(Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35153 Nr: 963-07.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Miranda Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
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Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Natalina Miranda Rocha, no valor de 

1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base 

no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data da citação em 10.9.2010 

– fl. 22verso).Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores 

devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e 

juros, calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos 

do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93. Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário 

(art. 100, §1° da CF/88), independentemente do trânsito em julgado desta 

sentença, intime-se a autarquia demandada para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceda à implantação do benefício em favor da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50889 Nr: 2110-97.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Pedroso Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHÃES - OAB:21412/O MT, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando a contestação apresentada, verifica-se que inexistem 

questões preliminares ou prejudiciais de mérito. Logo, nada há a ser 

saneado no presente feito.

Dessa forma, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil). Ademais, 

deverão informar acerca de eventual aproveitamento dos atos 

processuais já praticados.

 Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66309 Nr: 2034-05.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darley Carlos Gonçalves Gallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho O. 

Garcia - OAB:OAB/GO nº 24541, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:OAB/GO N 13.721, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16120

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 21 de novembro de 2018, às 16hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100927 Nr: 6204-15.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Dias Florentino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 03 de dezembro de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67175 Nr: 2647-25.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material e a 

comprovação do exercício de atividade rural, julgo improcedente o pedido 

de salário maternidade veiculado pela parte autora.Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65400 Nr: 1305-76.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rosalino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para o dia 20/11/2018, às 13h45min 

(Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33019 Nr: 2748-72.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prudêncio Rodrigues de Castro Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, juntar aos autos 

cálculo do débito atualizado, vez que o valor executado nos autos está 

abaixo de 15 UPFs, o que ensejará o arquivamento provisório, nos termos 

do Provimento 13/2013.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51511 Nr: 2257-26.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJCB, ALCB, Zeli Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santino Benestique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Alves de Oliveira - 

OAB:112055/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2344 Nr: 839-73.2000.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSP, NPdSN, AAdS, NPdSX, MAdSPO, APdC, SdSPM, 

LMPdS, NGdSP, MAdSP, PSdSP, DEdSP, JdSP, ASPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdPP(E)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626, Julio 

de Barros Salek - OAB:83652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte autora, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91056 Nr: 1569-88.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: luiz Augusto Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON CAMPOS MOREIRA - 

OAB:17136/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvano Macedo Galvão - 

OAB:4.699

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de avaliação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2250 Nr: 746-13.2000.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Lima de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A, Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:15.007-16555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Guimarães dos 

Santos - OAB:19868/O

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Executada via DJE, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, no valor total de R$ 549,75 (Quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e cinco centavos) calculadas à f. ref. 236, conforme 

sentença fls. 218. OBS: Fica devidamente ciente de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor. O sistema vai gerar um Boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36032 Nr: 1901-02.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

impugnação a execução, apresentada pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103240 Nr: 1133-95.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Ediene de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 15h15 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104031 Nr: 1446-56.2018.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Oliveira da Cruz, Antonio Marcelino da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ, OSMAEL DIAS DA 

SILVA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Da análise da inicial e dos documentos que a acompanham, verifica-se 

que a parte embargante veiculou pedido de concessão de justiça gratuita. 

Todavia, ao menos com base nos parcos elementos que compõem o feito, 

não é crível que não tenha condições de arcar com as custas 

processuais.

 Assim sendo, deve ser oportunizada à embargante a possibilidade de 

demonstrar a sua hipossuficiência.
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 CONCLUSÃO.

I. Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, determino que a autora 

comprove nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

 II. Decorrido o prazo, tragam os autos conclusos.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77996 Nr: 354-14.2016.811.0024

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS, FdSRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para 

esta fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

III. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito (os requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário pretendido, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

IV. Por oportuno, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento, caso requeiram a produção de 

prova testemunhal, deverão, desde já apresentar rol devidamente 

qualificado.

 V. Posteriormente, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

 VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82482 Nr: 2173-83.2016.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nevton Luiz Nascimento Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Matos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 Vistos, etc.

Trata-se de ação revisional de alimentos ajuizada por NEVTON LUIZ 

NASCIMENTO MACHADO em desfavor de JOSÉ HEITOR COSTA 

MACHADO, representado por sua genitora, LUZINETE MATOS DA COSTA.

 Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, quando 

levantou preliminar de incompetência territorial, sustentando que a ação 

deveria ter sido proposta no foro do domicílio do alimentando.

 Posteriormente, foi apresentada réplica.

 Em parecer de 29.3.2018, o Ministério Público manifestou pelo acolhimento 

da preliminar de incompetência.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

 Decido.

 Analisando os autos, verifica-se que a parte requerida, em sede de 

preliminar de contestação, postulou o declínio dos autos à Comarca de 

Campo Verde/MT, em razão de ser o local de domicílio do alimentando.

 Pois bem. Conforme o disposto no art. 53, II, do Código de Processo Civil, 

é competente o foro do domicílio do alimentando, para a ação em que se 

pede alimentos. Todavia, conquanto se trate de demanda revisional de 

alimentos, prevalece tal entendimento, de maneira que o juízo competente 

para processar e julgar o feito, no caso em apreço é o da Comarca de 

Campo Verde/MT, local onde reside o alimentando.

 CONCLUSÃO

Diante do exposto, acolho o a preliminar de incompetência levantada pela 

parte requerida, de modo que declino a competência deste Juízo para 

processar e julgar o processo, em favor douto Juízo da Comarca de 

Campo Verde/MT.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Decorrido o prazo para a interposição de recurso, o que deverá ser 

devidamente certificado, remetam-se os presentes autos à Comarca de 

Campo Verde, onde será distribuído.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51833 Nr: 2318-81.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Alves de Oliveira - 

OAB:112055/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se pedido de cumprimento de sentença formulado por MARIA 

ANTÔNIA RODRIGUES DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas Requisições de Pequeno Valor para recebimento dos 

valores objeto de execução, sendo as quantias disponibilizadas em 

depósito judicial.

Posteriormente, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, julgo extinto o pedido de cumprimento de sentença, o que 

faço com fundamento nos arts. 318, parágrafo único, e 924, II, do CPC.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88732 Nr: 631-93.2017.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7633

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para 

esta fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

III. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito (os requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário pretendido, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

IV. Por oportuno, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 V. Posteriormente, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

 VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103233 Nr: 1132-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Rosa de Almeida de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 16h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102467 Nr: 731-14.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Patricia Pereira Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, RODRIGO ALMEIDA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

INSS - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 15h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102462 Nr: 726-89.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia da Silva Bomdespacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 17h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101118 Nr: 65-13.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Gloria e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 15h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100994 Nr: 7-10.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 15h15 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100992 Nr: 5-40.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 15h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100989 Nr: 2-85.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 16h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100784 Nr: 6148-79.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR BRUNO BORGES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 16h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100372 Nr: 5975-55.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 15h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99897 Nr: 5793-69.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Gonzaga Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ANGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS 

ALVES - OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:20732/A

 Vistos, etc.

 Afasto, de plano, a preliminar de inépcia da inicial, levantada em sede de 

contestação, uma vez que foram apresentados na exordial objetivamente 

os valores reputados incontroversos, em atenção ao disposto no art. 

330,§ 2°, do Código de Processo Civil.

 Assim, não havendo outras questões processuais pendentes, declaro 

saneado o processo.

 Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Não sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Posteriormente, venham os autos conclusos para análise, 

conforme art. 370 do CPC.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98712 Nr: 5206-47.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 14h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96456 Nr: 4199-20.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enildes Souza do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018, às 16h15 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96260 Nr: 4114-34.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA COSTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018, às 16h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95569 Nr: 3687-37.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 455 de 854



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bernadete Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 15h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94498 Nr: 3161-70.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018, às 16h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92782 Nr: 2341-51.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFdC, Luciene Maria Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Euclides Fernandes - 

OAB:258.692, Regiane de Gouveia Silva - OAB:334.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da Primeira Vara desta Comarca para 

processamento desta ação, determinando a redistribuição desta demanda 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada 

dos Guimarães. Preclusa a presente decisão, proceda-se à imediata 

redistribuição da ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e 

anotações necessárias na distribuição do sistema Apolo.Intimem-se as 

partes e o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91198 Nr: 1626-09.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018, às 15h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90553 Nr: 1388-87.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielly Ester da costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 16h15 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90070 Nr: 1180-06.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Oliveira Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 16h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103660 Nr: 1315-81.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DO CARMO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 13h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103556 Nr: 1266-40.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 14h15 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103522 Nr: 1251-71.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DE LURDES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 14h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103332 Nr: 1169-40.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Vitorina de Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 14h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104260 Nr: 1536-64.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITIANE BOTELHO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 13h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87078 Nr: 4196-02.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Lucio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 16h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86700 Nr: 4052-28.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 17h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74727 Nr: 2275-42.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Huana Paula da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Castro Menezes - 

OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o INSS 

ao pagamento do benefício de auxílio-doença desde a data do 

indeferimento administrativo, com data de pagamento desde a referida 

data (13.10.2013), mantendo-o pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados da data da sentença (DCB 18.03.2019). Caberá à parte autora, 

no período de 30 (trinta) dias antes de expirado esse prazo, procurar a 
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agência do INSS, com cópia da presente sentença, a fim de agendar 

perícia médica para avaliar sua capacidade laborativa, objetivando o 

prosseguimento ou a cessação do benefício. Caso haja pedido de 

prorrogação no prazo indicado, o INSS não poderá cessar o benefício 

antes da perícia administrativa.O INSS deverá adotar as providências para 

agendar e submeter a parte autora à nova perícia médica administrativa 

para fins de avaliação de sua capacidade laborativa;Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73487 Nr: 1662-22.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS, LMC, DBCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727, 

Franco Bonatelli - OAB:10.224, KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I c/c o artigo 355, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de:a) DECLARAR reconhecida a 

paternidade e maternidade, por presunção, de ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA 

SILVA e LEDA MÁRCIA COELHO em relação à JOELMA BERNARDES 

COELHO;b) DETERMINAR o cancelamento do registro civil original da parte 

autora, com abertura de novo registro; c) DETERMINAR a inscrição do 

nome das partes requeridas, ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA e LEDA 

MÁRCIA COELHO, como pai e mãe e o de seus ascendentes como avós 

da parte autora, consignando-se expressamente no mandado que não 

poderá constar da certidão nenhuma observação sobre a origem do ato. A 

parte autora passará a se chamar JOELMA BERNARDES DA SILVA.d) 

DECLARAR a revelia do litisconsórcio passivo necessário, DANIEL 

BERNARDES COELHO NETO.e) CONDENAR a parte requerida, ANTÔNIO 

EUSTÁSQUIO DA SILVA, por litigância de má-fé, em 1% (um por cento) 

sobre o valor causa, vez que atende os limites prescritos pela regra 

própria à espécie, artigo 81, do CPC/2015;f) CONDENAR as partes 

requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC/2015

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75580 Nr: 2653-95.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvelina Francisca Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 16h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32155 Nr: 1542-86.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irma Alves da Guia Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046, Micael Galhano Feijó - OAB:5935, Tais 

Gonçalves Melado - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do cálculo apresentado pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 47045 Nr: 1244-89.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Lemos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A, 

Guilherme de Arruda Cruz - OAB:12642, Sue Ellen Baldaia Sampaio 

- OAB:11366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Cerqueira Morais - 

OAB:12549/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte exequente, para manifestação, no prazo legal, acerca dos 

embargos interpostos pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1840 Nr: 353-88.2000.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Martins Verão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leônidas Clementino da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Martins Verão - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para providenciar o preparo e distribuição da carta precatória para 

intimação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62525 Nr: 2344-45.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximiana Conceição da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da decisão do TRF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88054 Nr: 403-21.2017.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE REGINA CORREIA FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Moeler Fialho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 
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OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 CERTIFICO, para os devidos fins que, verificando no sistema Apolo, 

constatou que tramita na 1ª Vara desta Comarca a Ação de Alimentos 

proposta por Dulce Regina Correia contra Antônio Carlos Moeler Fialho, 

código N 88054, estando com audiência designada para o mês de outubro. 

Certifico ainda, que no dia 16/08/2018 foi realizado pelo CEJUSC – Centro 

de Solução de Conflitos, audiência de conciliação tendo como objetivo o 

mesmo proposto no procedimento acima, havendo acordo entre as partes, 

conforme termo juntado aos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15848 Nr: 433-42.2006.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelvando Paixão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Prates - 

OAB:5745/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADELVANDO PAIXÃO DE SOUZA, 

Filiação: Manoel da Inveção Souza e Agna Maria Bonfim, data de 

nascimento: 04/04/1958, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

separado(a) judicialmente, braçal. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ...CONCLUSÃO.ANTE TODO O EXPOSTO, bem como pelo 

disposto no art. 413 do CPP, acolho a pretensão esculpida na denúncia, 

para o fim de pronunciar o acusado Adelvando Paixão de Souza, pelo 

delito de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso de dificultou a 

defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), sendo que o 

acusado deverá ser submetido ao julgamento pelo Júri desta comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT.Intime-se o réu da pronúncia por edital (art. 

420 do CPP).Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Preclusa a presente decisão, certifique-se o necessário, e 

volvam-me conclusos.Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliane Rosa Campos 

Rodrigues, digitei.

Chapada dos Guimarães, 24 de setembro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038650-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ ANTONIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1038650-03.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DINIZ ANTONIO DA CRUZ 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Os autos vieram 

conclusos após a juntada pela parte autora de cópia de sua CTPS, de 

modo a demonstrar sua hipossuficiência, conforme determinação 

proferida por este juízo em 8.5.2018. Contudo, conquanto tenha sido 

apresentado tal documento, não restou devidamente demonstrada a 

hipossuficiência para efeito de deferimento da justiça gratuita. Explico. 

Pelo que se vê da inicial, o autor desembolsou o montante de R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais) para aplicação em investimento de alto risco. Logo, 

é certo que, se dispôs ele de tal montante para mero investimento, sem 

que isso causasse prejuízos ao seu sustento, não se trata de pessoa 

hipossuficiente, de modo que o pagamento dos valores referentes às 

custas processuais não lhe causará prejuízo à sua sobrevivência e/ou de 

sua família. Ademais, convém destacar que o fato de não ter registro em 

sua carteira de trabalho não demonstra, por si, que não tenha ele outra 

fonte de renda, que não decorrente de relação de trabalho. Ressalto, por 

fim, ser necessário o recolhimento das custas processuais no presente 

feito, uma vez não se tratar de pedido de liquidação de sentença feito de 

forma incidental, nos próprios autos em que foi proferido o comando 

judicial, quando então seria uma mera fase processual, mas formulado 

fora dos autos da ação originária como demanda autônoma. CONCLUSÃO. 

I. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça. II. 

Dessa forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostem ao feito os comprovantes do recolhimento das custas e 

taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do 

CPC/2015). III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 17 de setembro de 2018.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000943-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM CIVIL CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (REQUERIDO)

DINAMICA COMERCIAL AGRICOLA - ME (REQUERIDO)

MARIO EUGENIO GIOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000943-18.2018.8.11.0024 

Vistos etc. I. Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao juízo deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 

21 de setembro de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000942-33.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILMAR ALMEIDA DE ASSIS (REQUERENTE)

JOSIMARA CARDOSO GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000942-33.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Para tanto, NOMEIO como perito 

médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. O exame médico consistirá na 

averiguação da condição física da parte autora, de seu quadro de saúde e 

do histórico clínico da enfermidade segundo os exames, atestados e 

relatórios médicos por ela apresentados, com elaboração de laudo ao 

final, detalhando todas as impressões colhidas. III. Deverá a secretaria 

deste Juízo designar data e hora para realização da perícia nas 

dependências do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, 

intimando-se para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o 

perito nomeado, a parte autora e seu(sua) advogado(a), devendo a 

pessoa periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá 

trazer todos os documentos médicos necessários à clara compreensão 

do histórico e quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, atestados, 

etc.). IV. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da perícia. V. 
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Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder com clareza e 

objetividade os quesitos da parte autora e deste Juízo, que indica como 

seus os quesitos unificados aprovados pela Recomendação Conjunta n° 

01/2015 do CNJ (vide Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de 

Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial. VI. Cumprida, proceda-se à sua devolução ao 

douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, baixas e 

anotações necessárias. VII. Caso a diligência resulte infrutífera, por 

razões diversas, independentemente de novo despacho, providencie-se a 

devolução ao Juízo Deprecante ou competente, observando-se o caráter 

itinerante, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. VIII. 

Expeça-se o necessário. IX. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 24 

de setembro de 2018. Marco Antonio Canavarro dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40741 Nr: 2753-89.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Cerisare

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISEU CERISARE. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT em face de ELISEU 

CERISARE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 133902/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

 - Valor Total: R$ 2.715,12 - Valor Atualizado: R$ 2.715,12 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I. Os autos encontravam-se em 

carga com o Procuradoria do Município e foram restituídos, nos termos do 

art. 25 da CNGC, para correição.II. Desta feita, considerando que os autos 

foram devolvidos sem manifestação, determino a concessão de nova 

vista, para manifestação no prazo legal.III. Acostada ao feito a 

manifestação do “Parquet”, proceda-se à necessária conferência de 

qualidade, nos termos do Provimento nº 52/2007/CGJ, impulsionando-se os 

autos ao seu respectivo departamento (RAJ, expedição e etc.) para a 

regular tramitação.IV. Expeça-se o necessário.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 03 de setembro de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59593 Nr: 1037-56.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Deus Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO DE DEUS MELO, Cpf: 

17192242187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOÃO DE 

DEUS MELO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Não 

Vacinação de Animais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20131128/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/08/2008

 - Valor Total: R$ 872,19 - Valor Atualizado: R$ 872,19 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc. I. Diante do teor da certidão de fl. 26, 

proceda-se a citação por edital.Decorrido o prazo para apresentação de 

embargos, com fulcro no art. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, desde 

já, nomeio a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a 

qual deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.II. 

Decorridos os prazos, tragam os autos conclusos.III. Expeça-se o 

necessário.IV. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 30 de agosto de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77369 Nr: 63-14.2016.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se de embargos à execução opostos pelo MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT representado por sua genitora Dieny 

Lopes Siqueira, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, pelos motivos 

narrados na inicial.

Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de desistência.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida concordou 

como pedido de desistência (art. 485, §4°, CPC/2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo art. 200, parágrafo único, do CPC/2015, e julgo extinto sem 

resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no art. 

485, VIII, do CPC/2015.

Sem custas e honorários.
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Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68625 Nr: 3623-32.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Air Almeida Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos 

intimando o requerente pessoalmente, pelo correio para no prazo de 05 

dias manifestar interesse no prosseguimento dos autos, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC), nos termos 

do art. 1206. § 4.º da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78422 Nr: 522-16.2016.811.0024

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO RODRIGUES FERREIRA, LEODORO 

RODRIGUES FERREIRA, GRACIANO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial e, por 

conseguinte, DECRETO a INTERDIÇÃO de LEODORO RODRIGUES 

FERREIRA, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, o que faço com base no artigo 4°, inciso III, do Código Civil, com 

redação dada pela Lei n° 13.146/2015. NOMEIO-LHE como curador 

definitivo seu irmão, AGOSTINHO RODRIGUES FERREIRA, o que faço com 

fulcro no artigo 1.775, §1º, do Código Civil e art. 755, §1°, do CPC.Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em obediência ao 

disposto no art. 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

Civil do interditando. Proceda-se a publicação desta sentença na forma do 

art. 755, §3°, do CPC/2015.Sem custas, em face da gratuidade da 

justiça.Intimem-se.Transitada em julgado, certifique-se e após arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94391 Nr: 3099-30.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAIDES SOUZA DE OLIVEIRA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito tendo em visa 

o trânsito em julgado da presente ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99375 Nr: 5479-26.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDA REGINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, IMPULSIONO o presente Feito, em cumprimento as 

determinações legais e ao art. 1238 da CNGC mantendo-o suspenso até a 

solução definitiva no IRDR nº 85560/2016 (decisão ref. 29). a iniciar-se 

nesta data. Decorrido o prazo, intimar a parte a dar andamento aos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias e praticar as diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76541 Nr: 3091-24.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Francisco de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, da decisão a 

seguir transcrita: "... Deste modo, sem delongas, é pertinente a 

compensação intencionada pelo INSS. OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

Analisando os autos, verifica-se que o subscritor do pedido de 

cumprimento de sentença não observou a regra insculpida no art. 18 do 

Código de Processo Civil o qual estabelece que “ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico”. Com efeito, se, na petição datada de 24.7.2017, consta como 

exequente, exclusivamente, o senhor FIRMINO FRANCISCO DE MORAES, é 

evidente a inadequação técnica do pedido de expedição de RPV em 

relação aos honorários sucumbenciais que, por óbvio, deverá ser 

executado pelo advogado, em nome próprio. CONCLUSÃO Diante do 

exposto: I. ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo INSS, o que faço para abater os valores recebidos a 

título de benefício assistencial. Dessa forma, expeça-se RPV no valor de 

R$ 5.251,52 (cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos) devido à parte exequente. II. Intime-se o causídico, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, fazendo constar o seu nome 

como exequente, sob pena de indeferimento do pedido, já que não pode, 

em nome alheio, vindicar judicialmente direito próprio. III. Expeça-se o 

necessário. IV. Cumpra-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75618 Nr: 2672-04.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaucione Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Cumpra-se integralmente a sentença guerreada.Advirtam-se 

as partes de que a oposição de embargos meramente protelatórios e a 

sua reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além 

de incidir a regra do §4º do mesmo artigo.Havendo recurso de apelação, 

proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34893 Nr: 779-51.2010.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibar Aluízio de Andrade Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo Guedes de Medeiros, Wilson José de 

Andrade Guedes, Maria Aparecida Andrade Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien F. F. Pavoni - OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Lucas Teixeira de 

Carvalho - OAB:14532

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar a advogada do Inventariante via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em 

vista a petição juntada aos autos requerendo "vista do Processo 

Eletrônico".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21551 Nr: 2179-71.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furnas Centrais Elétricas S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita de Cássia Leventi Aleixes 

- OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deborah Alberita da Silva - 

OAB:10.302, Renata Karla Batista e Silva - OAB:8753

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83529 Nr: 2666-60.2016.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SANTOS VELOSO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jove de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOVE DE TAL, brasileiro(a), corretor de 

imóvel, Telefone 65 99603-0988. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de ação de manutenção de posse 

c.c. pedido liminar movida por CLÁUDIO SANTOS VELOSO DE CARVALHO 

em desfavor de JOVE DE TAL.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. I. DEFIRO o pedido de citação por edital. 

No edital de citação deverão constar as advertências à parte requerida de 

que poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

úteis, e de que a não apresentação de contestação importará na aplicação 

da revelia, caso em que será nomeado curador especial para promoção 

de sua defesa (art. 257, IV, CPC/2015).Desde já, caso a parte requerida 

não manifeste e/ou apresente defesa no prazo assinalado (o que deverá 

ser certificado), com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

nomeio a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial da parte 

requerida (citada por edital e revel), a qual deverá ser intimada para 

apresentação de contestação no prazo legal.II. Apresentada a 

manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte requerente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 07 de agosto de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96703 Nr: 4330-92.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dari Esteves Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-os à expedição de documentos a fim 

de intimar pessoalmente a parte Requerente para manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça, bem como interesse ao prosseguimento do 

feito, tendo em vista a certidão de decurso de prazo para o advogado ref. 

25.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68498 Nr: 3553-15.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinelly Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT, Joadir Bueno Pacheco - OAB:13588-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do reeducando, pela 

imprensa, para no prazo 10 dias manifestar nos autos, requerendo o que 

de direito, tendo em vista petição de f. 100/101.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87888 Nr: 343-48.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Luiz dos Santos, Jean Carlos 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEAN CARLOS GONÇALVES, Cpf: 

23385416850, Rg: 44.865.250-X, Filiação: Zilda Donizeti Gonçalves, data 

de nascimento: 17/08/1988, brasileiro(a), natural de Itú-SP. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.I. Proceda-se conforme requerido nos itens II e III da 

cota datada de 28.12.2017.II. Para tanto, CITE-SE o réu JEAN CARLOS 

GONÇALVES por meio de edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, 

do CPP), para, no prazo de 10 (dez) dias, responder a acusação, por 

escrito.No edital deverá constar a advertência de que em sua resposta, 

poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) 

defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). III. Em relação ao réu 

EDVALDO LUIZ DOS SANTOS, expeça carta precatória para sua citação 

no endereço informado na referida cota, qual seja, “AV. ITALIA, nº 10, 
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Bairro JARDIM EUROPA, município de Rondonópolis/MT”.Caso reste 

infrutífera a nova tentativa de citação pessoal, cite-se por edital, nos 

moldes estabelecidos no item II.IV. Ademais, no tocante ao pedido de 

revogação da liberdade, razão assiste ao Ministério Público, na medida em 

que não foi possível localizar os réus nos respectivos endereços.Deste 

modo, considerando a presença da materialidade e de indícios suficientes 

de autoria os quais, inclusive, justificaram o recebimento da denúncia, bem 

como diante da necessidade de assegurar a eventual aplicação da Lei 

Penal, com fulcro no art. 312 do CPP, DECRETO a prisão preventiva dos 

réus JEAN CARLOS GONÇALVES e EDVALDO LUIZ DOS 

SANTOS.Expeçam-se os respectivos mandados de prisão, incluindo-os no 

Banco Nacional de Mandados de Prisão – CNJ.V. No caso de citação de 

ambos por edital, escoados os prazos para resposta e para constituir 

advogado, conceda-se vista ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 5 (cinco) dias.VI. Decorrido o prazo consignado no item IV, sem 

que haja requerimento de produção antecipada de provas, tendo em vista 

que o presente feito revela hipótese elencada no artigo 2°, alínea “d”, do 

Provimento 10/2007 – CGJ, bem como, no art. 1.349 da CNGC, 

INDEPENDENTEMENTE DE NOVO DESPACHO, proceda-se ao arquivamento 

dos presentes autos, excluindo-o do relatório estatístico, sem baixa na 

distribuição (arquivo provisório), devendo o feito permanecer no arquivo 

até a ocorrência de situação que justifique o seu desarquivamento ou até 

que complete o prazo disposto na súmula 415 do STJ (O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo a pena 

cominada), anotando, para tanto, lembrete no sistema apolo. VII. Se houver 

pedido de produção antecipada de provas, tragam os autos conclusos.VIII. 

Expeça-se o necessário.IX. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 15 de agosto de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85513 Nr: 3569-95.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS, Cpf: 

00716917157, Rg: 1579809-7, Filiação: Osvaldo Jose dos Santos e 

Marlene Bispo Jose dos Santos, data de nascimento: 05/01/1983, 

brasileiro(a), natural de Nova Brasilandia-MT, solteiro(a), caseiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.I. Cite-se o réu por meio de edital, com prazo de 15 

(quinze) dias (art. 361, do CPP), para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder a acusação, por escrito.No edital deverá constar a advertência 

de que em sua resposta, poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). II. 

Decorrido o prazo sem que haja resposta, conceda-se vista ao “Parquet”, 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.III. Na hipótese do 

acusado, citado por edital, não apresentar defesa ou constituir advogado, 

desde já, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, 

DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo prescricional. IV. 

Havendo pedido de produção antecipada de prova ou de decretação de 

prisão preventiva, tragam os autos conclusos.V. Decorrido o prazo 

consignado no item II, sem que haja requerimento de produção antecipada 

de provas ou de decretação de prisão, tendo em vista que o presente feito 

revela hipótese elencada no artigo 2°, alínea “d”, do Provimento 10/2007 – 

CGJ, bem como, no art. 1.349 da CNGC, INDEPENDENTEMENTE DE NOVO 

DESPACHO, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, 

excluindo-o do relatório estatístico, sem baixa na distribuição (arquivo 

provisório), devendo o feito permanecer no arquivo até a ocorrência de 

situação que justifique o seu desarquivamento ou até que complete o 

prazo disposto na súmula 415 do STJ (O período de suspensão do prazo 

prescricional é regulado pelo máximo a pena cominada), anotando, para 

tanto, lembrete no sistema apolo. VI. Expeça-se o necessário.VII. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 15 de agosto de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 48821 Nr: 1564-42.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Pego Ferreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, Karla Fainina Freitas Campos - 

OAB:2218/RO, Márcia Maria da Silva - OAB:8922-A

 CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO: Certifico que decorreu o prazo para 

a advogada presente à audiência conforme termo de f. 257/258, 

apresentar as alegações finais. Assim, impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando os advogados do 

denunciado, pela imprensa, para no prazo 10 dias apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38148 Nr: 573-03.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Person Litier da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Sabóia Paes de 

Barros - OAB:10479

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do denunciado, pela 

imprensa, para no prazo 10 dias apresentar as alegações finais, em 

cumprimento ao r. despacho de f. 306.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 55248 Nr: 3053-17.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Barros Batista Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 Certifico que, impulsiono o presente feito encaminhando-os à expedição 

de documentos, a fim de proceder a expedição carta precatória, para 

intimação do Réu preso e recolhido na Comarca de Ponta Porã/MT, 

conforme Guia de Recolhimento Provisório fl. 205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62749 Nr: 2584-34.2013.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Rossi Administradora de Consócio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Miranda de Araújo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos já fundamentados, declaro extinta a 

presente ação de Busca e Apreensão em desfavor de JUVENAL 

MIRANDA DE ARAÚJO, sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso II, do CPC.Dê-se baixas nas Constrições Judiciais junto ao 

DETRAN/MT, então relativas ao referido veículo *fls. 43-44).II - Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65839 Nr: 1636-58.2014.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Emiliano Correia Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Francisco de Paula, Benedito Elpidio de 

Paula, Nilza Terezinha Pinheiro Berto, Benedita Pinto de Paula, Henrique 

Pinheiro Berto, Paula Pinheiro Berto, Gustavo Pinheiro Berto, Iris de Paiva 

Aydos Berto, Heraldo Fernandes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar nos autos informando endereço 

atualizado da requerida Paula Pinheiro, tendo em vista que o informado à f. 

215 é o mesmo de f. 206/207, bem como no mesmo prazo cumprir 

efetivamente a r. decisão de f. 201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38357 Nr: 796-53.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joracil Sabina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tempestividade: Certifico que, a contestação foi apresentada 

TEMPESTIVAMENTE. Assim, impulsiono o presente feito em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36200 Nr: 1389-19.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antônia de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, Pablo Ramires Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a petição da parte requerida de f. 

179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 15424 Nr: 12-52.2006.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antônio de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joari Benedito de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente Dr. José 

Antônio Faria OAB/MT 7.487-A, pela imprensa, para no prazo de 15 

(quinze) dias, comparecer nesta secretaria e retirar os formais de partilha 

expedidos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67291 Nr: 2745-10.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira dos Santos Lira, Martulio Ferreira Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maura Lira Franco, Marister Ferreira Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Plinio José de Siqueira Neto 

- OAB:10.405

 Certifico que, O Recurso de Apelação foi apresentado tempestivamente. 

Assim, impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações 

legais, intimando a parte requerida, pela imprensa para no prazo de 15 

(quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, nos 

termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos à expedição de 

documentos para remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, nos termos 

do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64739 Nr: 748-89.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ataíde Ayres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, IMPULSIONO o presente feito, a fim de intimar o advogado 

da parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos do TRF 1ª 

Região.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66221 Nr: 1967-40.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Aparecida Barbosa Orro Vilá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17497

 Vistos, etc.

I. Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 135.

II. Após, venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30077 Nr: 276-64.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generino Ronsoni, Antonio Carlos da Quana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Martins, Maria da Graça Papinelli Martins, 

Joaquim Martins Neto, Marize Pichione Martins, Segundo Serviço Notarial e 

Registral de Várzea Grande-MT, Terceiro Tabelionato de Notas, Reg. De 

Tít. E Doc. Da Com. De Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique da costa Neto - 

OAB:3710, Tatiane Pereira Barros Perrot - OAB:10.757
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Lopes de Souza - 

OAB:3.948-MT, Fernando Roberto Felfili - OAB:3923, Gilmar Jesus 

Custódio - OAB:3.727-MT, Liana Gorete Roque Sagin - 

OAB:10486/MT

 TEMPESTIVIDADE: Certifico que a impugnação de f. 454/456, foi 

apresentada tempestivamente. Assim impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando o advogado da 

requerente, pela imprensa, para no prazo 15 dias manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 59358 Nr: 990-82.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Santos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, IMPULSIONO o presente feito, a fim de intimar o advogado 

da parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos do TRF 1ª 

Região.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62577 Nr: 2398-11.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atail Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440, 

FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, veiculado por Atail 

Rodrigues da Silva em desfavor de Bradesco Seguros S.A.

Antes do recebimento da execução, a parte requerida trouxe ao feito 

comprovante de pagamento da obrigação que lhe foi imposta, requerendo 

a extinção do processo, em face de quitação do débito.

À fl. 148, a parte autora manifestou concordância, postulando pela 

liberação do referido valor.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte requerida/executada trouxe ao feito 

comprovante de pagamento espontâneo da obrigação à que foi 

condenada (fl. 147), e considerando que a parte autora/exequente não se 

opôs à extinção da obrigação, tendo apenas pleiteado a expedição de 

alvará (fl. 148), JULGO EXTINTA a obrigação imposta pela sentença de fls. 

107/108, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia disponível na forma 

pleiteada pelo advogado da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4º Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40970 Nr: 2585-87.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Moreira Turqueto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto ao bem imóvel apresentado à 

penhora, pelo executado .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87119 Nr: 4237-66.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira Valdasca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono os presentes autos, em cumprimento as 

determinações legais intimando os atuais procuradores da parte 

exequente, pela impressa para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a 

inicial, conforme decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37120 Nr: 3731-37.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a contestação por negativa geral, 

apresentada pela Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 8857 Nr: 1459-80.2003.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI - 

19ª Reg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmundo Eloy da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Benjamim Batista Junior 

- OAB:10681/MT, Marlon de Latorraca Barbosa - OAB:4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 10 dias manifestar quanto a provável prescrição do crédito 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 3073 Nr: 586-51.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isis Martins Albernaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Peloi - OAB:6.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Farias Gomes - 

OAB:2640/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 10 dias manifestar quanto a provável prescrição do crédito 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 7362 Nr: 323-48.2003.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Antonio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 10 dias manifestar quanto a provável prescrição do crédito 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66239 Nr: 1976-02.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miramed Distribuidora de Medicamentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Olavarria de Melo, Cleyde Therezinha Yule 

Ollavarria de Melo, Drogaria Frei Osvaldo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12120

 Certifico que, IMPULSIONO o presente feito, a fim de intimar o advogado 

da parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista a informação do Cartório 

juntada às fls.154/155.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65884 Nr: 1677-25.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pinheiro de Sá, Vilma Geraldo de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:21635/O, Esly Geraldo Pinheiro - OAB:16549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os atuais advogados da parte exequente, 

conforme petição de f. 280, da r. decisão de f. 305/306, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. I. Defiro a pretensão executória de fls. 303/304, em 

relação aos honorários sucumbenciais.II. Intime-se a parte executada para 

pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, 

do CPC e penhora eletrônica de bens. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).III. No prazo de 15 (quinze) 

dias, a parte executada poderá impugnar ambos os pedidos veiculados no 

pleito de cumprimento de sentença (art. 536, §4º c.c. art. 525, do CPC).IV. 

Decorrido o prazo sem o pagamento, o que deverá ser certificado, tragam 

os autos conclusos. V. Em relação à obrigação de fazer, constata-se que 

a parte exequente não comprovou nos autos que persistem as hipotecas 

relacionadas aos títulos de crédito cuja prescrição e decadência restaram 

reconhecidas em sede recursal (fls. 203/300).VI. Deste modo, intime a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

colacionando aos autos cópia atualizada da matrícula do imóvel onde 

eventualmente constem as hipotecas relativas aos títulos de crédito objeto 

da presente ação.VII. Expeça-se o necessário.VIII. Cumpra-se". Tornando 

SEM EFEITO a intimação publicada no dia 22/6/2018, realizada ao 

procurador anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 8463 Nr: 1203-40.2003.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciano Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:Considerando que a obrigação exequenda foi 

devidamente cumprida pela parte executada (fls. 283 e 292) e que já 

houve o levantamento dos valores, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) 

de fls. (263/265), o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO de fls. 193/196, por reconhecê-la indevida, o que 

faço com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando a exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC.Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36190 Nr: 1773-79.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilton Matins de Souza, Wellington Martins de Souza, 

Luzia Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a petição da parte requerida de f. 

241/242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39749 Nr: 2272-29.2011.811.0024

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanildes Maria Alves da Silva, Arnaldo Silva de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora BB Seguros (Aliança do Brasil), 

BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Figueiredo Serrou 

Barbosa - OAB:11370/MT, SELMA SILVA BRAGA ADDOR - OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a petição de f. 209/229, 

apresentada pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34762 Nr: 705-94.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Lucia da Silva, Benedita Elenir da Silva, Lucia 

Regina da Silva, Orestes da Guia e Silva, Narcisa Benedita da Silva, 

Francisco Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, em razão da concordância da parte executada, 

homologo o cálculo apresentado à fl. 129, fixando o valor devido à parte 

autora em R$ 27.977,79 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e sete 

reais e setenta e nove centavos). II. Chamo o feito à ordem, o que faço 

para INDEFERIR o pedido de cumprimento de sentença em relação aos 

honorários advocatícios veiculados em nome próprio pelo senhor Pedro 

Abilio da Silva (substituído pelos herdeiros habilitados à fl. 160). Na 

hipótese de não se tratar de pedido em causa própria, deverá, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ser juntada procuração outorgada pelo advogado 

André Gonçalves Melado em favor da advogada subscritora do 

pedido.III.Advirta-se que o não cumprimento da determinação delineada no 
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item III, implicará na extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, I, do 

CPC. IV.Decorridos o prazo assinalado, com ou sem manifestação, tragam 

os autos conclusos. O silêncio deverá ser certificado.V.Transcorrido o 

prazo para recurso, certifique-se e expeça-se a RPV, conforme valor 

fixado, dividindo aos 6 herdeiros.VI. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64806 Nr: 809-47.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Assunção Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O, Nadeska Calmon Freitas - OAB:11548/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 413 do Código Processual Penal, 

acolho a denúncia, para pronunciar o acusado LEANDRO ASSUNÇÃO 

BENTO, submetendo-o ao julgamento pelo e. Tribunal do Júri, estando 

incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, do Código Penal.Publicada 

nesta data. Registre-se. Intimem-se.Preclusa a presente decisão, 

certifique-se o necessário, procedendo-se a alteração da capa e remessa 

dos autos para 1.ª Vara desta Comarca, por tratar-se de processo da 

competência do Tribunal do Júri.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 46478 Nr: 1119-24.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Jeronimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Ademilson Jeronimo da Silva, no 

valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), 

com base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data da citação em 

6.7.2012 (fl. 18 verso).Por conseguinte, julgo extinto com resolução de 

mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

(...).Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando 

a natureza alimentar do benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), 

independentemente do trânsito em julgado desta sentença, intime-se a 

autarquia demandada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à 

implantação do benefício em favor da parte autora. Para tanto, deverá ser 

expedida intimação específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida 

Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista das Neves, Centro Norte, 

Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), devendo a secretaria deste juízo proceder 

conforme disposto no item 2.6.5 da CNGC.Para fins do art. 1.288 da CNGC 

Judicial, segue tópico síntese da sentença:I- Nome do beneficiário: 

Ademilson Jeronimo da SilvaII- Benefício concedido: aposentadoria por 

idade a segurado especial (trabalhador rural)III- Renda mensal do 

benefício: um salário mínimoIV- Data de início do benefício (DIB): desde a 

data da citação em 6.7.2012 (fl. 18 verso).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado e não havendo pedido de execução em 

15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65398 Nr: 1303-09.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquina Francisca de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Curvo Garcia - 

OAB:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Joaquina Francisca de Paula, no 

valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), 

com base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do 

pedido administrativo em 14.7.2015 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC(...).Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo 

nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. 

Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário (art. 100, 

§1° da CF/88), independentemente do trânsito em julgado desta sentença, 

intime-se a autarquia demandada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceda à implantação do benefício em favor da parte autora. (...).Para 

fins do art. 1.288 da CNGC Judicial, segue tópico síntese da sentença:I- 

Nome do beneficiário: Joaquina Francisca de PaulaII- Benefício concedido: 

aposentadoria por idade a segurado especial (trabalhador rural)III- Renda 

mensal do benefício: um salário mínimoIV- Data de início do benefício (DIB): 

a partir do requerimento administrativo 14.7.2015 (anexo à 

inicial).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e não 

havendo pedido de execução em 15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 7692 Nr: 837-98.2003.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Roberta da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287 - B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Santiago da Rosa - 

OAB:105713/RJ

 Vistos, etc.

I. Considerando que a penhora realizada atingiu somente parte do valor do 

débito (extrato anexo), intime-se a exequente a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, indique outros bens da executada que sejam passíveis de 

penhora.

II. Ademais, intime a devedora da penhora realizada, advertindo-a de que, 

caso queira opor embargos, deverá garantir completamente a execução 

(art. 16, § 1º, Lei 6.830/80).

 Na mesma oportunidade, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, quanto ao valor 

bloqueado, nos termos do art. 854, §3º, do CPC e provimento nº 

68/2018/CNJ.

III. Decorridos os prazos supramencionados, com ou sem manifestação, 

tragam os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52994 Nr: 2618-43.2012.811.0024

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gattas Orro, Adelaide de Almeida Orro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Hofmann Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MENNELLA - 
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OAB:56834, Rafael Sperotto - OAB:60.882

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.852,78 (cino mil oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito 

centavos), nos termos do r. sentença de fls. 26/27. Este valor deverá ser 

de forma em separado, sendo R$ 2.926,39 (dois mil e novecentos e vinte e 

seis reais e trinta e nove centavos) das custas e R$ 2.926,39 (dois mil e 

novecentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) para fins da taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link Emissão de Guias On-line – “Primeira Instância”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), para preencher os campos 

com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o respectivo valor. O 

Sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum da Comarca 

de Chapada dos Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 45489 Nr: 998-93.2012.811.0024

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Chamo o feito à ordem.

II. Considerando a inversão dos atos processuais, determino à Escrivania 

as seguintes medidas:

a) Inicialmente, deverá corrigir a numeração e a ordem dos expedientes de 

fls. 64 a 68, inclusive com a identificação do ato/audiência de fl. 68, 

fazendo constar a identificação do presente feito.

b) Extraiam-se cópias das folhas 32 a 80v., gravações e demais atos, 

para serem enviados a parte requerida RICARDO AVELINO GONÇALVES 

TEIXEIRA, mediante carta rogatória.

c) Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se 

acerca da documentação e gravações enviadas, sob pena, de plena 

concordância com as provas produzidas.

III. Após, com as informações acima, façam conclusos de imediato para a 

devida análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 53587 Nr: 2709-36.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o 

pedido de cumprimento de sentença, por reconhecê-la indevida na 

hipótese dos autos, uma vez que os valores da condenação já foram 

integralmente pagos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32286 Nr: 1674-46.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação 

vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. No 

caso concreto, sob a alegação de obscuridade, os embargantes almejam 

na verdade o reexame do acórdão paradigma para que seja feita nova 

análise das teses discutidas nele, isso com o objetivo de caracterizar 

como correto o cotejo analítico, o acórdão embargado tendo decidido, 

contudo, que as teses processuais eram dessemelhantes. 3. Na mesma 

esteira, a Primeira Seção não tem competência para esclarecer omissão a 

respeito do momento processual a partir do qual a nulidade deverá incidir 

se isso foi decidido apenas no acórdão da Primeira Turma, bem como 

levando-se em consideração que a Seção sequer conheceu dos 

embargos de divergência. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - 

EDcl nos EREsp: 1035444 AM 2009/0085793-3, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2015, S1 - PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2015) Conclusão. Diante do 

exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão a serem 

sanadas, assim como por não existirem erros materiais que demandem 

correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35604 Nr: 1304-33.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Xisto Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por Xisto Antonio da Silva em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 193 e 202) e que já houve o levantamento dos 

valores, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de fls. (183/185), o que 

faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38432 Nr: 877-02.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilza Guimarães Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 
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OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Cumpra-se integralmente a decisão guerreada.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e tragam os autos conclusos para 

ordenação do procedimento.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2135 Nr: 656-05.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Air Afonso de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

510,48 (quihentos e dez reais e quarenta e oito centavos), nos termos do 

r. sentença de fls. 224 vº. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira Instância”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), para 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT. 

DISPOSITIVO

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência da parte autora, JULGO EXTINTO o presente 

processo, o que faço com fundamento nos artigos 771, parágrafo único, e 

485, II, do CPC/2015.

 Por consequência, proceda-se o levantamento das penhoras deferidas 

nos autos.

 Condeno o requerido nas custas processuais e em honorários 

advocatícios em favor da Defensoria Pública que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) e que deverão ser destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento 

Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, na forma do art. 

179, inciso I, da Lei Complementar estadual n° 146/2003.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime-se o executado 

para o recolhimento das custas remanescentes, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição, devendo a secretaria 

proceder conforme disposto na CNGC.

Publique-se. Intime-se.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2135 Nr: 656-05.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Air Afonso de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

510,48 (quinhentos e dez reais e quarenta e oito centavos), nos termos do 

r. sentença de fls. 224 vº. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira Instância”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), para 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT. Condeno o 

requerido nas custas processuais e em honorários advocatícios em favor 

da Defensoria Pública que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) e que deverão 

ser destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria 

Pública do Estado – FUNADEP, na forma do art. 179, inciso I, da Lei 

Complementar estadual n° 146/2003.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31276 Nr: 678-48.2009.811.0024

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente a incapacidade laborativa da parte autora, 

julgo improcedente o pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, 

§2°, CPC), ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38521 Nr: 967-10.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacline dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por JACLINE DOS 

SANTOS SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada à fl. 232, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de fls. 

223/225, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.
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Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64569 Nr: 572-13.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Guia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdS, INSS - Instituto Nacional de Seguro 

Social - Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Castro Menezes - 

OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JACI GUIA DA SILVA, em 

face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelos motivos 

expostos na inicial.

 Devidamente intimada a comparecer em audiência de instrução e 

julgamento, a parte autora não se fez presente.

 O causídico requereu nova designação da audiência, pelos motivos 

narrados à fl. 51. Contudo, deixou de apresentar aos autos, documentos 

comprobatórios para justificar a sua ausência.

Intimada pessoalmente, a parte autora à fl. 58, nada manifestou.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento há mais de 1 (um) ano.

As partes têm a obrigação processual de promover os atos e diligências 

necessárias ao andamento do feito, não o fazendo, a extinção da 

presente é medida que se impõe (art. 485, III, CPC).

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência da parte autora, julgo extinto sem resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, II, 

III do CPC/2015.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40430 Nr: 2810-10.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalina Caldas Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar bens da parte executada que sejam passíveis de 

penhora.

II. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já, determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 1 (um) ano, (arquivo provisório) conforme artigo 40, 

caput, da Lei de Execução Fiscal.

 Escoado o prazo, certifique-se. Posteriormente, intime-se a exequente 

para manifestar-se, sob pena de arquivamento dos autos, conforme 

estabelece o § 2° do mesmo dispositivo legal. Quando então reiniciará a 

ocorrência do prazo prescricional (§ 4º do artigo 40 da LEF).

 III. O silêncio deverá ser certificado. Posteriormente, façam-me os autos 

conclusos.

IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36836 Nr: 3522-68.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jother Benedito Lopes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 25. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

 “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

DEVEDOR CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41492 Nr: 51-39.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rosa Brito Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por João Rosa Brito Santana 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento dos valores objeto de execução, 

sendo disponibilizada em depósito judicial, a quantia referente ao 

benefício.

A fl. 208, foi determinada à parte exequente a regularização da 

representação processual, nos termos do item III da referida decisão.

Devidamente intimada, a parte autora acostou ao feito nova procuração e 

reiterou o pedido de levantamento.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se que, na exordial o instrumento de 

mandato foi “assinado” por meio de impressão digital e, à fl. 210, 

acostou-se nova procuração, desta vez, assinada por extenso.

Deste modo, permanece a conclusão consignada à fl. 208.

Assim sendo, deve ser extinta a execução relativa ao saldo do benefício, 

condicionando-se o levantamento, em conta de terceira pessoa que não 
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seja o próprio autor, ao cumprimento da ordem de fl. 208, que inclusive 

precluiu sem ser observada.

CONCLUSÃO

Considerando que a obrigação exequenda em relação ao saldo do 

benefício foi devidamente cumprida pela parte executada à fl. 203, JULGO 

EXTINTA a execução de fls. 170/172, o que faço com fulcro no artigo 924, 

II, do CPC.

Publique-se, intime-se.

 Após a regularização da representação processual nos moldes do item III 

da decisão de fl. 208, expeça-se alvará para levantamento da quantia 

disponível na forma pleiteada pelo advogado da parte exequente (fl. 203).

Ademais, aguarde-se a disponibilização nos autos do depósito judicial, 

relativo à requisição referente aos honorários sucumbenciais de fl. 201.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC Judicial 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Transitada em julgado, certifique-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 15155 Nr: 1356-05.2005.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Ouro Fino LTDA ME, Andre 

Avelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Souza Lima Falconi - 

OAB:108072RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido formulado à fl. 170, razão pela qual, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, (arquivo provisório) 

conforme artigo 40, caput, da Lei de Execução Fiscal.

 II. Decorrido o prazo, certifique-se. Posteriormente, intime-se o exequente 

para manifestar-se, sob pena de arquivamento dos autos, conforme 

estabelece o § 2° do mesmo dispositivo legal. Quando então reiniciará a 

ocorrência do prazo prescricional (§ 4º do artigo 40 da LEF).

 III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31918 Nr: 1319-36.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariluci Fernandes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quihentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), nos termos 

do acordo fls. 99/100 e r. sentença/homolação de fls. 102. Este valor 

deverá ser recolhido de forma em separado, sendo R$ 206,70 (duzentos e 

seis reais e setenta centavos) das custas e R$ 68,41 (sessenta e oito 

reais e quarenta e um centavos) de taxa judiciária (CADA PARTE DEVERÁ 

RECOLHER O VALOR A CIMA MENCIONADO). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – 

“Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), para preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000955-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA (ADVOGADO(A))

GILBERTO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000955-32.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais 

movida por Gilberto Gomes dos Santos em face da empresa requerida 

Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda – Renault do Brasil S.A. 

Compulsando os autos, verifica-se que petição foi endereçada ao Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Desta feita, com fulcro no artigo 290 do 

CPC, determino o cancelamento da distribuição do presente feito, bem 

como o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 

24 de setembro de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000938-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERENICE SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENILSON SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000938-93.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Demonstrada a legitimidade da parte autora na forma do art. 

747, II e parágrafo único, do CPC, RECEBO a inicial. II. Com fulcro no art. 

749, parágrafo único do CPC, DEFIRO o pedido formulado na inicial para 

nomear a Sra. ERENICE SANTANA DE OLIVEIRA, curadora provisória do 

interditando, determinando que se lavre o respectivo termo de 

compromisso na forma do art. 759, ficando autorizada, provisoriamente, a 

realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens do 

interditando, HELENILSON SANTANA DE OLIVEIRA, inclusive para fins de 

percepção de benefício junto ao INSS, ficando o(a) curador(a) 

nomeado(a) fiel depositário(a) dos valores recebidos e também 

obrigado(a) à prestação de contas quando instado(a) para tanto, 

observando-se o disposto no artigo 763, §2°, do CPC. III. Nos termos do 

art. 756, § 2°, do CPC, de modo a verificar a veracidade das informações 

apresentadas na inicial, DETERMINO seja realizada pela equipe 

psicossocial deste juízo a verificação das reais condições de saúde física 

e metal do interditado. IV. O referido estudo deverá ser realizado no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser instruído de fotografias e demais 

documentos necessários à demonstração das condições de saúde mental 

do interditando. V. Cumprida a determinação anterior, venham os autos 

conclusos para ordenação do procedimento. VI. DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VII. Intimem-se 

as partes, a Defensoria Pública e o Ministério Público. VIII. Expeça-se o 

necessário. IX. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 24 de setembro 

de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000911-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAISA ALMEIDA DO ROSARIO (REQUERENTE)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000911-13.2018.8.11.0024; 
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Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. III. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no neste sentido, já que a parte autora se enquadra na hipótese no art. 

1.048, I, do CPC. IV. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, constata-se que 

não se faz presente, 'prima facie', a probabilidade do direito invocado, 

pois, in casu, infere-se imprescindível que a prova testemunhal 

complemente a documentação existente nos autos no sentido de 

comprovar o implemento de todos os requisitos legais necessários à 

concessão do benefício almejado. Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. V. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo 

de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). VII. Contestada a 

ação, intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC). VIII. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 24 de setembro de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000945-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LURDES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000945-85.2018.8.11.0024; I. 

Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, 

o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. III. Observe-se a 

prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário no neste 

sentido, já que a parte autora se enquadra na hipótese no art. 1.048, I, do 

CPC. IV. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários 

para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes 

requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Com efeito, considerando os elementos de 

cognição existentes nos presentes autos, constata-se que não se faz 

presente, 'prima facie', a probabilidade do direito invocado, pois, in casu, 

infere-se imprescindível que a prova testemunhal complemente a 

documentação existente nos autos no sentido de comprovar o implemento 

de todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício 

almejado. Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. V. Tendo 

em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a 

Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 

VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 (trinta) 

dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). VII. Contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 

350 e 351 CPC). VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 24 de setembro de 2018. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000899-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

MARIA IRENE DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000899-96.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC. III. No que 

tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para sua 

concessão (art. 300, CPC): 1) elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo (periculum in mora). Nesta senda, verifica-se estar presente 

o requisito da probabilidade do direito, pois o feito trata de relação de 

consumo em que, por conta da verossimilhança das alegações, o ônus da 

prova deve ser invertido, ficando, portanto, a cargo da parte demandada 

demonstrar a legitimidade do(s) débito(s) e da(s) restrição(ões) 

creditícia(s) efetivada(s). De outra feita, é inegável a presença do 

‘periculum in mora’, uma vez que o lançamento do nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito traz incontestável abalo ao crédito da parte autora, 

máxime nos dias atuais, em que uma gama de relações comerciais e de 

financiamentos são embasadas no pagamento à prazo, que só é levado a 

efeito se não houver restrição nos cadastros de proteção ao crédito. 

Diante do exposto, presentes os requisitos necessários para sua 

concessão, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para a finalidade de 

determinar a retirada do(s) nome(s) da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito no que tange ao(s) apontamento(s) por parte da 

demandada, no(s) valor(es) de R$ 114,86 (cento e quatorze reais e 

oitenta e seis centavos). Conforme o caso, oficie-se ao SERASA e/ou ao 

SPC e/ou ao SCPC determinando a retirada do nome da parte requerente 

de seus cadastros, relativamente ao(s) débito(s) acima descrito(s), no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. O(s) ofício(s) deverá(ão) ser 

encaminhado(s) com cópia do extrato que acompanha a inicial. IV. 

Citem-se e intimem-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação, devendo o ato 

ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC). V. Advirtam-se às 

partes que a ausência injustificada à audiência de conciliação será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8°, CPC). VI. Intime-se a parte requerente, por meio de 

seu advogado, da data da audiência de conciliação designada (art. 334, 

§3°, CPC). VII. Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, 

CPC). VIII. Cientifique-se a parte requerida de que poderá apresentar 

petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que 

formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em 

que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). IX. Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC/2015), ou, do protocolo 

do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer 

às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. Advirta-se à parte requerida 

a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). X. Em caso de citação por mandado, deverá a parte 

requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, 

que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte 

autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio 

como recusa (art. 154, VI, CPC). XI. Contestada a ação, intime-se a parte 

requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). 

XII. Intimem-se as partes desta decisão. XIII. Expeça-se o necessário. IVX. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 24 de setembro de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000876-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMENEGILDA ARRUDA DE MELLO 54506026187 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000876-53.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco 

Volkswagen S/A, contra Emenegilda Arruda de Mello, pelos motivos 

narrados na inicial. Antes mesmo do recebimento da presente ação, a 

parte autora postulou pela desistência do feito. É o relatório. Decido. 

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC). 

Dispositivo. Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação 

de busca e apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, 

parágrafo único, do CPC e julgo extinto sem resolução do mérito o 

presente processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, na forma do art. 90, caput, do CPC. Sem honorários, uma vez 

que não houve citação/contestação. Homologo a desistência do prazo 

recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 24 de setembro de 2018. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-24.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

KENIA CAMPOS OTONE DOMINGOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000240-24.2017.8.11.0024. REQUERENTE: KENIA CAMPOS OTONE 

DOMINGOS - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por Kenia Campos 

Otone Domingos-ME em face de Energisa Mato Grosso. Analisando os 

autos, observa-se que as partes transigiram conforme minuta de acordo 

(ID 14247115), restando determinado que o pagamento dos valores 

devidos será realizado através de uma entrada no valor de R$ 2.000,00 

por meio de boleto emitido pelo reclamado e o restante em 18 parcelas 

mensais incorporadas nas faturas de consumo da unidade consumidora 

6/707626-8. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo 

recursal e, consequentemente, extingo o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 15 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000214-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ESMERITA PEDROSO CORREA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000214-89.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: ESMERITA PEDROSO CORREA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se o presente caso de ação de obrigação de 

fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica que ESMERITA 

PEDROSO CORRÊA promove em face de ESTADO DE MATO GROSSO – 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A liminar 

pretendida foi deferida (id 12983483, pág. 3). No entanto, compulsando os 

autos, verifico que os réus não foram citados conforme se vê do id. 

13007439. Portanto, ante ao que prescreve o artigo 6º da Lei 12.153/09 

c/c artigo 238 e seguintes do NCPC, converto o julgamento em diligência e 

determino que se proceda a devida citação dos réus, para querendo, 

contestarem a presente ação, no prazo legal. Decisão sujeita à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de setembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR RODRIGUES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000593-30.2018.8.11.0024. REQUERENTE: OMAR RODRIGUES DIAS 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se o presente caso de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de 

tutela específica que OSMAR RODRIGUES DIAS promove em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETA DE ESTADO DE SAÚDE, visando 

em apertada síntese que fosse concedida em caráter de urgência imediato 

tratamento médico com especialista na área psiquiátrica para a Senhora 

JANAINA DA CRUZ CUNHA, sua nora, diante do diagnóstico de depressão 

grave com tendência ao suicídio (CID 10 F 32.3). A tutela de urgência não 

foi concedida, razão pela qual o autor aportou na Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais agravo de instrumento visando a concessão da 

mencionada tutela. A decisão em sede de agravo de instrumento 

(1000360-56.2018.8.11.9005) fez a seguinte ressalva: “Após detida 

análise dos autos, observo que, mais uma vez, aporta ação patrocinada 

da Defensoria Pública com uma pessoa representando uma terceira 

pessoa, capaz, sob os mais diversos argumentos, de onde, registro não 

se faz possível a representação em sede de Juizados Especiais, e caso 

não seja solucionado esse impasse, caberá ao magistrado de origem, 

tomar as medidas pertinentes, em especial da eventual extinção sem 

resolução do mérito. Poderia, até este relator, neste momento já extinguir a 

ação na origem e emprestar o efeito translativo do Agravo de Instrumento, 

porém, oportunizará à parte a regularização de tal vício na origem, o que 

deverá ser verificado pelo magistrado.” Em assim sendo, converto o 

julgamento em diligência e determino que o autor seja intimado para que no 

prazo de 10 dias regularize o vício acima apontado, sob pena de extinção 

processual. Decisão sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 17 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000784-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000784-12.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: VALDIR DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 18 de setembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-34.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000692-34.2017.8.11.0024 REQUERENTE: TEREZINHA DE 

OLIVEIRA NEVES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Na forma do art. 

99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA DANTAS TENUTA (REQUERENTE)

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACI MIRANDA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000546-90.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUBIA DANTAS 

TENUTA REQUERIDO: ARACI MIRANDA DE FIGUEIREDO Vistos etc. Na 

forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-41.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

QUEILA RAQUEL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010360-41.2016.8.11.0024 REQUERENTE: QUEILA 

RAQUEL DE FIGUEIREDO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a 

recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto de renda; 

cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000330-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIX NETO (REQUERENTE)

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000330-95.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIO FELIX 

NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Indefiro o 

pedido retro por ausência de previsão legal, bem como de plausibilidade. A 

própria petição do advogado consta o nome de outros advogados no 

cabeçalho. O processo no Juizado Especial possui rito célere e impede a 

concessão de tais benefícios. Certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010304-47.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

BENTO FRANCHINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010304-47.2012.8.11.0024 EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES, CLARO S/A EXECUTADO: BENTO FRANCHINI Vistos 

etc. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de setembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000272-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOILSON DA GUIA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000272-92.2018.8.11.0024 REQUERENTE: JOILSON DA 

GUIA GONCALVES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc. Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o 

comprovante de endereço atualizado em seu nome ou em nome de com 

quem tenha relação jurídica devidamente comprovada por documentos, 

para o cumprimento do requisito do art. 319, II, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 19 de setembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000271-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOILSON DA GUIA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000271-10.2018.8.11.0024 REQUERENTE: JOILSON DA 

GUIA GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o 

comprovante de endereço atualizado em nome do requerente ou de 

pessoa com quem tenha relação jurídica devidamente comprovada por 

documentos, para o cumprimento do requisito do art. 319, II, do CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo acima, certifique-se 

e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 19 de setembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010405-16.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

DOMINGOS ROSA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010405-16.2014.8.11.0024 REQUERENTE: DOMINGOS 

ROSA DE SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo comum de 5 (cinco) dias requererem o que entenderem de 

direito, após, volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000140-69.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA CRUZ ALMEIDA (EXEQUENTE)

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000140-69.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: TANIA DA CRUZ 

ALMEIDA EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Na forma do artigo 

513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de setembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010144-80.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

UELVIS CONCEICAO CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA EIRELI - ME (EXECUTADO)

FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010144-80.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: UELVIS 

CONCEICAO CAMPOS EXECUTADO: FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA, 

FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de 

requerido revel, devidamente reconhecido em sentença, o que dispensa a 

intimação de atos processuais. Intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000568-51.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NATALIA JUCELIA DE JESUS SILVA (EXEQUENTE)

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000568-51.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: NATALIA 

JUCELIA DE JESUS SILVA EXECUTADO: CIELO S.A. Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de setembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000268-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

EDSON FRANCO FRATARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000268-89.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: EDSON FRANCO 

FRATARI EXECUTADO: CIELO S.A. Vistos etc. Na forma do artigo 513, 

§2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de setembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-34.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ARAUJO PIMENTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovida para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, ante o pedido de 

desarquivamento dos autos, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 24 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-78.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIL GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000454-78.2018.8.11.0024 REQUERENTE: OSMIL GONCALO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-98.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IREDIANA DE SOUZA CONCEICAO (REQUERENTE)

WILSON ROBERTO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000636-98.2017.8.11.0024 REQUERENTE: IREDIANA DE SOUZA 

CONCEICAO REQUERIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA Vistos etc. 

Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-31.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000440-31.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALEXANDRA REIS DE 

CASTRO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. 

Intime-se o recorrido para, em 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões. 

Com ou sem resposta das contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

LAERCIO INACIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000744-30.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LAERCIO INACIO DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade 

de justiça, uma vez que presentes os requisitos. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

PAULO SILAS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000754-74.2017.8.11.0024 REQUERENTE: PAULO SILAS DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que 

presentes os requisitos. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-06.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

JANAYNA LOPES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ELENITA SOUZA LUCAS (REQUERENTE)
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NAYARA CAMPOS MASCARENHAS (REQUERENTE)

VENINA BARBOSA DE CAMPOS (REQUERENTE)

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

NICOMEDES RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000765-06.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NICOMEDES RODRIGUES 

DA COSTA, JANAYNA LOPES FIGUEIREDO, DANIELA CRISTINA DE 

OLIVEIRA SOUZA, NAYARA CAMPOS MASCARENHAS, ELENITA SOUZA 

LUCAS, VENINA BARBOSA DE CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

NEUZA MARIA ALVES DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000234-80.2018.8.11.0024 REQUERENTE: NEUZA MARIA ALVES DE 

ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002346-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. P. B. (ADVOGADO(A))

T. F. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. D. S. (REQUERIDO)

A. F. C. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da petição de id. 14272496. COLÍDER, 24 de setembro de 2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000634-76.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HISTER (REQUERIDO)

EWERTON HISTER (REQUERIDO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARCOS TULIO ARGUELHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000634-76.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA SOUZA REQUERIDO: CARLOS 

HISTER, EWERTON HISTER, JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO 

GROSSO Vistos etc. Ação de anulação de ato jurídico cumulada com 

indenização por danos morais e antecipação da tutela pretendida, de 

plano, da abertura de duas empresas em seu nome, sem seu 

conhecimento. É o mínimo relatado. Decido o pleito antecipatório de tutela. 

Pleiteia a parte autora a exclusão e suspensão de registro de empresas, 

para evitar prejuízos maiores. Sem embargo dos argumentos expendidos 

nos autos, até poderia antever a prova inequívoca capaz de convencer 

quanto à verossimilhança do alegado, conforme legislado no art. 300, 

caput, do CPC. Não há prova suficiente no processo, que dê margem às 

alegações da parte autora, bem como, com o contraditório que certamente 

se formará, não é impossível de ilidi-la, com variadas causas que podem 

ser aduzidas em tempo. Ao que informam os documentos agregados os 

autos, observado, de forma moderada, possível existência de dano, não 

vislumbrado, com razoável firmeza, a probabilidade de o direito do autor 

sagrar-se reconhecido, na medida em que os elementos agregados aos 

autos não dão essa margem de interpretação. Isto é, não há prova 

suficiente para determinar o alcance, ainda que provisório, do direito em 

tela. Se a tutela antecipada fosse concedida nesta fase processual seus 

efeitos seriam irreversíveis, ainda mais, a se contar a existência de Ações 

Criminais em trâmite no nome das empresas, conforme aduzido pelo 

próprio autor, a afastar a possibilidade da concessão da tutela antecipada, 

com fulcro no art. 300, § 3º, do CPC. Isto posto, hei por bem INDEFERIR o 

pedido de antecipação de tutela, que poderá ser adiante reapreciado com 

a produção de outros elementos probatórios. Designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de setembro, às 16:00 horas. Citem-se as partes 

requeridas, Carlos Hister e Ewerton Hister, com pelo menos 20 dias de 

antecedência para comparecerem à solenidade. As partes e seus 

procuradores, ou, como lhes aprouver, apenas estes com habilitação para 

transigir, deverão comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência, conforme dispõe o caput e o § 8.º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para 

apresentar a defesa que quiser, se lhe aprouver, no prazo de 30 dias, 

consignando-se no mandado que se não for contestada a ação 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos dos arts. 334 e 344 do Código de Processo Civil. À 

míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por 

justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições da Lei n.° 

1.060/1950 e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem 

óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a 

crer na inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, servindo esta decisão como 

alvará. Anote-se. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que 

eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder – MT, 06 de julho de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 29382 Nr: 926-35.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NEUSA VITORINO TONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83839 Nr: 1201-66.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83908 Nr: 1277-90.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CALDEIREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87098 Nr: 542-23.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA GUALTER JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90274 Nr: 3179-44.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ADAMI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81038 Nr: 2079-25.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUDES DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81909 Nr: 2912-43.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84033 Nr: 1418-12.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88538 Nr: 1734-88.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90583 Nr: 3440-09.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO GALDINO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90740 Nr: 3561-37.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIELE CRISTINA MADEIRA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97790 Nr: 659-43.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI LOPES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 547 Nr: 598-18.1998.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE BARROS, LAURA FERNANDA 

CASULA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GONÇALVES NUNES MACHADO - 

Espólio de, DIANA MARTA CASULA MACHADO - Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Chighero Ogsuko 

Chui - OAB:8384-A/PR, PEDRO AZEDO DE MELO FILHO - OAB:OAB-PE 

12.852, RAFAEL DE BIASE CABRAL DE SOUZA - OAB:OAB-PE 23.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelcy Luiz Dall Acqua - 

OAB:MT - 2718-A

 Vistos.

Ante a juntada de certidão de óbito da meeira Maria Madalena de Barros 

(fl. 356), SUSPENDO o presente feito por 30 (trinta) dias, nos termos no 

art. 313, inciso I, c.c. o art. 689, ambos do NCPC.

Considerando que a parte inventariante requereu a respectiva habilitação 

dos descendentes da meeira na sucessão processual (fls. 378 e verso), 

CITEM-SE-OS por meio de carta precatória à Comarca de Terra Rica/PR 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pronunciarem-se nos autos, nos termos 

do art. 690 do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97206 Nr: 225-54.2016.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRJ, DJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Portanto, HOMOLOGO o acordo para os fins e efeitos legais, nos termos 
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dos arts. 139, inciso V, 200 e 359 do infra mencionado diploma 

processual, além das próprias regras da Lei n.º 5.478/1968. Por 

conseguinte, JULGO PROCEDENTE o pedido, em parte, em harmonia com o 

parecer ministerial, mediante resolução de mérito, estribado no art. 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Desse modo, confiro a guarda 

compartilhada da criança Pedro Ribeiro Jesus aos pais, que firmaram o 

termo respectivo em até 05 dias. A visitação será na forma pactuada no 

acordo supra. Está o demandado obrigado a alimentos mensais no valor 

de R$ 264,00, correspondentes a 30% do piso salarial nacional, proporção 

esta a ser mantida toda vez que houver a sua alteração; além das demais 

despesas, com deveres a ambos os pais, conforme consignado no 

acordo supra. Isento as partes de pagar as custas e as despesas 

processuais. Autora que já tem a benesse deferida, sintomática por força 

da Lei Estadual de custas de n.º 7.603/2001 em cotejo com a Lei n.º 

1.060/1950, e art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Estendo o 

benefício ao réu, dada a declaração de hipossuficiência acima 

consignada. Defiro a juntada de instrumento de mandato apresentado pelo 

requerido. Sentença publicada em audiência. Registre-se. Preclusas as 

vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se. Cumpra-se”.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81268 Nr: 2331-28.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ FEITOZA, MARIA APARECIDA 

FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, Dr. Adriano Athala 

de Oliveira Shcaira, para manifestar pelo que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94289 Nr: 2246-37.2015.811.0009

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR HENRIQUE DE 

ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23412/O

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte requerida da parte 

dispositiva da sentença a seguir transcrita: “(...)Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e CONVERTO em divórcio a separação do casal 

Wilson Antônio Rossetto e Marina Fernandes Farias, com fundamento no 

artigo 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal e no artigo 1.580, 

parágrafo 1º, do Código Civil/2002, permanecendo em vigor as cláusulas 

inalteradas da separação judicial.DEFIRO o requerimento de justiça 

gratuita, uma vez que a documentação apresentada pela requerida à fl. 

34-verso, demonstram tratar-se de pessoa com insuficiência de recursos 

para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio 

sustento. CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais, 

porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do 

NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE mandado para 

averbação da presente decisão, devendo o mandado ser encaminhado ao 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Colíder/MT 

e, em seguida, ARQUIVE-SE o presente feito, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Dê CIÊNCIA ao Ministério Público, nos termos do art. 178 

do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 13 de 

setembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade.Juíza de 

Direito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80008 Nr: 937-83.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVÉRIO FERREIRA, ZULEIDE MARIA 

DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, Dr. Luciano Boabaid 

Bertazzo, a fim de que manifeste-se nos autos, no prazo de 05 dias, 

informando se ocorreu a anunciada composição amigável; e, caso não 

tenha ocorrido composição, recolha, no mesmo prazo através do 

e n d e r e ç o 

eletrônico(www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutentic

acaoSelo.aspx) o preparo de CARTA PRECATÓRIA à ser expedida ao 

Juizo da Comarca de Alta Floresta/MT, bem como da DILIGÊNCIA do Sr. 

Oficial, a fim de dar cumprimento ao r. despacho de fls, 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84976 Nr: 2366-51.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL CASTELHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83935 Nr: 1305-58.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Aparecida de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57842 Nr: 2126-33.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE LOPES THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 
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expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53381 Nr: 820-63.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 44116 Nr: 980-93.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENARO GOMES DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho 

Júnior - OAB:3.735, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 No mais, inexistindo demais diligências/requerimentos a serem analisados, 

nem irregularidades a serem sanadas, DOU COMO PREPARADO o 

presente processo, ordenando que o pronunciado GENARO GOMES DE 

BRITO FILHO seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, 

cuja sessão DESIGNO para o dia 23 de novembro de 2018, às 

09h00min.INTIME-SE o réu e seu ilustre defensor, o digno representante do 

Ministério Público, assim como as testemunhas arroladas pelas partes, 

requisitando-se/oficiando-se àquelas que se fizerem necessárias, a fim de 

serem ouvidas em Plenário.Tomem-se, ainda, as demais providências 

necessárias à realização do julgamento.Às providências.Cumpra-se. 

Colíder/MT, 19 de setembro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 2034 Nr: 435-04.1999.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 No mais, inexistindo demais diligências/requerimentos a serem analisados, 

nem irregularidades a serem sanadas, DOU COMO PREPARADO o 

presente processo, ordenando que o pronunciado ROBERTO BARBOSA 

DA SILVA seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, cuja 

sessão DESIGNO para o dia 28 de novembro de 2018, às 

09h00min.INTIME-SE o réu e seu ilustre defensor, e o digno representante 

do Ministério Público, a fim de serem ouvidas em Plenário.Em relação às 

testemunhas arroladas pela Defesa, foi informado que comparecerão 

independentemente de intimação (fls. 365/366). Tomem-se, ainda, as 

demais providências necessárias à realização do julgamento.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 19 de 

setembro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114094 Nr: 2948-75.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 2948-75.2018.811.0009 – Código nº. 114094

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.

 Colíder/MT, 20 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103687 Nr: 363-84.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. MARCELO DA SILVA 

CASSAVARA - OAB:

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o 

fim de CONDENAR o réu PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES, à pena de 5 

anos de reclusão e 12 dias-multa, por infração ao disposto no art 157, 

caput, do CP, reconhecendo o abolitio criminis quanto a majorante descrita 

na denúncia.II.Por força do disposto no artigo 387, §2°, do CPP, e artigo 42, 

do CP, passo a fixar o regime de cumprimento da pena levando em 

consideração, além dos critérios previstos no art. 33, §§2° e 3°, do CP, o 

tempo de prisão provisória do réu.O réu ficou preso no período de 

09/12/2016 (prisão decretada e cumprida nos autos de cód. 102610) ao 

dia 08/08/2017 (fl. 108-v), portanto, devem ser computados 8 meses de 

prisão provisória.Deste modo, considerando a prisão provisória, resta ao 

sentenciado o cumprimento de 4 anos e 4 meses de reclusão e mais o 

pagamento de 12 dias-multa.Portanto, o regime inicial de cumprimento da 

pena será o FECHADO em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “b”, do CP, 

eis que milita em desfavor do réu a reincidênciaIII.NEGO ao réu o direito de 

recorrer em liberdade, pois, verifica-se à fl. 125 que foi decretada sua 

prisão preventiva, em 09/11/2017, para assegurar a aplicação da lei penal, 

haja vista que se encontrava foragido do distrito da culpa.Inobstante, o 

fato dele se encontrar atualmente preso, não retira o risco a aplicação da 

lei penal e a ordem pública se for solto por outro processo.Daí porque não 

faz jus ao direito de recorrer em liberdade.IV.EXPEÇA-SE carta precatória 

à Comarca de Sinop/MT para cumprimento do mandado de prisão (fl. 137), 

bem como para intimação do acusado dos termos da sentença.Colíder/MT, 

20 de setembro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108197 Nr: 3302-37.2017.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSINEI DOS REIS SILVA, Cpf: 

39392317115, Rg: 529917, Filiação: Elena Duran dos Reis e Helio Roberto 

dos Reis, data de nascimento: 31/10/1966, brasileiro(a), natural de 

Populina-SP, convivente, professora, Telefone 66-99973-1986. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da requerente ROSINEI DOS REIS SILVA, acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca da decisão 

abaixo transcrita que rejeitou o pedido de medida protetiva.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Despacho/Decisão: Autos n°. 3302-37.2017.811.0009 – Código n°. 

108197DecisãoVistos, etc.Trata-se de pedido de medida protetiva (Lei nº. 

11.340/2006) formulado por Rosinei dos Reis Silva em desfavor de A.L.da 

S., ambos qualificados nos autos, objetivando: i) afastamento do requerido 

do lar; ii) proibição do requerido de se aproximar da ofendida, do lar, de 

seus familiares, bem como de manter contato com os mesmos; iii) fixação 

de limite mínimo de distância para o requerido manter-se da ofendida.No 

entanto, verifica-se que o indeferimento das medidas ora pleiteadas é 

imperativo, pelos motivos que doravante passo a expor.Como sabemos as 

excepcionais medidas protetivas do artigo 22 da Lei nº. 11.340/06, 

consistentes na proibição de determinadas condutas ao agressor, têm 

natureza cautelar e visa atender em caráter provisório e emergencial a 

uma necessidade de segurança, em situações que se constata que 

efetivamente a mulher esteja sendo vítima de violência doméstica e 

familiar.No presente caso que se descortina, da narrativa fática ora 

apresentada pela suposta vítima, pode se perceber que a priori a mesma 

está sofrendo violação a possíveis direitos, os quais, diga-se de 

passagem, devem ser postulados e discutidos em procedimento na área 

cível.Demais disso, alega a requerente estar sendo ameaçada, entretanto, 

não há qualquer aceno de prova (ainda que indiciário) de que tal fato está 

realmente acontecendo.Destarte, constata-se que a requerente já manejou 

tal pedido junto ao Juízo de Nova Mutum/MT, ocasião em que aquele juízo 

entendeu pela conversão do julgamento em diligência afim de que fosse 

juntado aos autos provas dos fatos alegados pela mesma, pois também 

entendeu faltar elementos para o deferimento da medida.Anoto que, não 

se está aqui colocando em descrédito a palavra da ofendida. Ao contrário, 

tal entendimento ressai dos fatos narrados pela própria ofendida, e ao que 

tudo indica apenas pretende retirar o requerido do imóvel, sem, entretanto, 

demonstrar categoricamente que se encontra respaldo nas hipóteses 

previstas na Lei nº. 11.340/2006.Tanto que alega que procurou a 

Delegacia de Polícia, contudo, não há sequer qualquer registro de 

ocorrência a não ser o B.O. nº. 2017.226063, datado de 07/07/2017, de 

Nova Mutum/MT.Nesse viés, registre-se que, é de se causar estranheza 

que somente nesta data a mesma procurou este juízo criminal a fim de 

angariar as medidas, todavia não demonstrou a necessidade de seu 

deferimento e tampouco o motivo de que veio intentar nesta comarca 

pedido que outrora ingressou no Juízo de Nova Mutum.Por derradeiro, 

esse Juízo adota o entendimento de que não havendo representação 

pelas vítimas de violência doméstica é caso de indeferimento do pedido, e 

no caso vertente há apenas um boletim de ocorrência de quatro meses 

atrás.Nesse sentido:AGRAVO DO INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - 

MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA CAUTELAR - DECADÊNCIA DO 

DIREITO DE REPRESENTAÇÃO - INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS - 

DESAPARECIMENTO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RECURSO DESPROVIDO. 

Firmada a cautelaridade das medidas protetivas, o seu indeferimento em 

face impossibilidade de persecução criminal impõe-se. AI 

10024102359288001 MG. Rel. Alexandre Victor de Carvalho. Pub. 

14/01/2013. Câmaras Criminais Isoladas / 5ª CÂMARA CRIMINAL. Violência 

doméstica (artigo 129 - § 9º, do CP). Descabe a manutenção de medidas 

protetivas se já foi extinta a punibilidade do indiciado, eis que a própria 

vítima renunciou ao direito de representação, na audiência conciliatória. 

(TJRS, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Antonio Cidade Pitrez, Ap. 

,13/09/2007).Deste modo como já frisado, ao que parece, a discussão 

cinge-se quanto a separação do casal e ainda a propriedade do imóvel, 

fatos estes que deverá ser discutido no juízo cível, cabendo, se for o 

caso, uma eventual cautelar.À vista do exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, REJEITO, por ora, o presente pedido por não vislumbrar o 

preenchimento dos requisitos necessários ao seu deferimento.Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se a requerente.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se.

Colíder, 24 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108143 Nr: 3267-77.2017.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDSAR, DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADÃO SILVA BEZERRA, Cpf: 

01042232270, Rg: 0345216620081, Filiação: Maria de Fatima Silva Bezerra 

e Jorge Gomes Bezerra, data de nascimento: 25/04/1991, brasileiro(a), 

natural de Amarante do Maraanhão-MA, solteiro(a), Telefone 

66-99643-77.73. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido, ADÃO SILVA BEZERRA atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do teor da sentença, 

ressaltando que o descumprimento poderá ensejar a custódia cautelar, no 

termos do artigo 313, inciso III, do CPP e no delito previsto no artigo 24-A 

da Lei n. 11.340/2006

Despacho/Decisão: Trata-se de expediente remetido pela Autoridade 

Policial para concessão de medidas protetivas em favor de C.DA S.A.R., 

qualificada nos autos, a qual estaria sendo vítima de violência doméstica 

perpetrada pelo seu companheiro ADÃO SILVA BEZERRA, igualmente 

qualificado. Foram deferidas medidas protetivas, conforme o requerimento 

da suposta ofendida (fls. 19/21), seguindo-se a notificação e citação do 

suposto agressor, não tendo oferecido resposta (fl. 26). Vieram os autos 

conclusos. É o que me cumpria relatar. Decido. O suposto 

agressor/requerido deixou transcorrer in albis o prazo para contestar o 

pedido (fl. 26), o que conduz à revelia e consequente presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela requerente, nos termos da previsão 

do art. 307, do CPC. Destarte, não subsistindo dúvidas a respeito das 

questões de fato, e constatada a eficácia das medidas deferidas em sede 

liminar, devem aquelas se tornar definitivas, segundo os limites da 

natureza do processo cautelar. À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, para o fim de convolar em definitivas as medidas protetivas 

deferidas (fls. 19/21). Anoto que as medidas terão vigência pelo prazo de 

06 (seis) meses, contados do dia em que tomou ciência a ofendida, 

devendo aquela ser cientificada, nos termos do art. 201, §2º, do CPP , de 

que decorrido o prazo supracitado deverá, em 10 dias, informar se 

pretende a manutenção das medidas, consignando que a inércia importará 

na revogação, em virtude da desistência tácita. Decorrido o prazo 

assinalado acima e constatada a inércia, torne-me concluso. INTIME-SE, 

pessoalmente, o requerido e vítima desta decisão cientificando o primeiro 

que em caso de descumprimento poderá ensejar a custódia cautelar, no 

termos do artigo 313, inciso III, do CPP e no delito previsto no artigo 24-A 

da Lei n. 11.340/2006.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 24 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93873 Nr: 1968-36.2015.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO RONISSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RIVALDO RONISSON DE SOUZA, Cpf: 

05156069100, Rg: 2523692-0, Filiação: Celia de Fatima Ramos de Souza e 

Jose Maria de Souza, data de nascimento: 14/02/1996, brasileiro(a), 

natural de Nova Canaã do Norte-MT, solteiro(a), serviços gerais - serv. 

pedreiro, Telefone 66-9655-6192. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o indiciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para apresentar junto à 3° vara da Comarca de 

Colíder MT, todos os dados necessários ao levantamento do valor da 

fiança

Despacho/Decisão: Autos nº. 1968-36.2015.811.0009 – Código nº. 93873 

Despacho. Vistos, etc. 1) Considerando que por ocasião da decisão que 

determinou arquivamento do inquérito não fora dada destinação da fiança, 
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RESTITUA-SE a fiança de fl. 45. 2) Após, ARQUIVE-SE. Cumpra-se. 

Colíder/MT, 09 de março de 2018. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 06 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106516 Nr: 2261-35.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CARVALHO ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELICE DE SAMPAIO - 

OAB:46694 PR, IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - 

OAB:46769 PR

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAICON CARVALHO ABREU, Cpf: 

10291106978, Rg: 12876162-4, Filiação: Maria Vanderleia da Silva 

Carvalho e Paulo Luiz de Souza Abreu, data de nascimento: 26/06/1992, 

brasileiro(a), natural de Foz do Iguaçu-PR, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do reeducando MAICON CARVALHO ABREU, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 10 dias 

compareça em Juízo, a fim de dar continuidade ao cumprimento das 

condições que lhe foram impostas na audiência admonitória da Comarca 

de Matelândia, bem como informe se contratou novo advogado ou, caso 

alegue não ter condições financeiras para tanto, seja informado de que 

será assistido pela Defensoria Pública.

Despacho/Decisão: Autos nº. 2261-35.2017.811.0009 – Código nº. 

106516 Despacho Vistos, etc. 1) INTIME-SE o reeducando para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, compareça em Juízo, a fim de dar continuidade ao 

cumprimento das condições que lhe foram impostas na audiência 

admonitória de fl. 335, eis que MANTENHO as mesmas condições. 2) 

INTIME-SE o reeducando para que informe se contra-tou novo advogado 

ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, seja informado 

de que será assistido pela Defensoria Pública. 3) RETIFIQUE-SE o cálculo 

da pena de multa de fl. 353, conforme requerido pelo Parquet. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Colíder/MT, 26 de fevereiro de 2018. Maurício 

Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 24 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97691 Nr: 595-33.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON DA SILVA, Cpf: 05199723928, 

Rg: 9.165.478-4, Filiação: Ana Valéria da Silva e Cicero Ferreira da Silva, 

data de nascimento: 25/11/1986, brasileiro(a), natural de Foz do 

Iguaçu-PR, convivente, lavador, Telefone 66-9665.66.38. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, a fim de que informe o interesse de constituir novo 

advogado, que deverá apresentar defesa prévia, sendo que , em caso de 

inércia, ser-lhe-a nomeada Defensoria Pública.

Despacho/Decisão: Vistos. Ante o teor da certidão de fl. 68, informando 

que decorreu o prazo legal sem que o acusado tenha apresentado 

resposta à acusação, intime-o para que, se assim desejar, constituir novo 

advogado ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, seja 

informado de que será assistido pela Defensoria Pública. Após, ABRA-SE 

VISTA, para Defesa constituída ou se for o caso, Defensoria Pública, para 

que apresente as alegações finais no prazo legal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 04 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84143 Nr: 1535-03.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

23490276272, Rg: 2666600-6, Filiação: Augusta Candida de Jesus da 

Silva e Francisco Vieira da Silva, data de nascimento: 02/09/1968, 

brasileiro(a), natural de Parauna-GO, solteiro(a), vendedor ambulante, 

Telefone 669917-6852. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu acima qualificiado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para comparecer junto a 3° secretária do Fórum 

desta Comarca de Colíder/MT para indicar todos os dados bancários para 

a transferência do valor a ser restituído, no prazo de 05 ( cinco) dias, sob 

pena de sua inércia resultar em perda em Favor da União.

Despacho/Decisão: Autos nº. 1535-03.2013.811.0009 – Código nº. 

84143DespachoVistos, etc.Ante o teor da certidão de fl. 237, DETERMINO 

a intimação do requerido por edital, para indicar seus dados bancários 

para transferência do valor a ser restituído, no prazo de 05 (cinco) dias, 

salientando que a inércia importará, desde já, na perda em favor da União, 

neste caso deverá a secretaria providenciar a transferência.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Colíder-MT, 30 de julho de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 24 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58454 Nr: 83-89.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CONCEIÇÃO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FÁBIO CONCEIÇÃO ARAÚJO, Rg: 

2176044-6, Filiação: Mariluci Conceição Araújo e de Levi Conceição 

Araujo, data de nascimento: 21/03/1993, brasileiro(a), natural de 

Matupá-MT, solteiro(a), Telefone 66-9208-0557. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para comparecer junto à 3° vara criminal desta 

Comarca de Colíder MT, no prazo de 10 (dez) dias a fim de indicar a forma 

pretendida para a restituição do valor pago a título de fiança, informando 
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todos os dados necessários.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. 1. Restitua-se a fiança prestada pelo réu 

(fl. 53), intimando-o para que, em 10 (dez) dias, forneça os dados 

bancários necessários ao levantamento dos valores. 2. Para o caso de 

decurso do prazo sem qualquer manifestação do réu, desde que 

devidamente intimado, fica desde já decretada a perda dos valores em 

favor da União. 3. Após, arquive-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 24 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 80319 Nr: 1285-04.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1285-04.2012.811.0009 – Código nº. 80319

Despacho

Vistos, etc.

1. Tendo em vista a informação constante no ofício de fl. 50 e após 

consulta realizada no sistema Apolo, DETERMINO que seja intimada a 

genitora do réu, Carolina de Souza Silva, no endereço Rua Princesa Izabel, 

nº 521, Bairro Nossa Senhora da Guia, Colíder/MT, Telefone (66) 

99656-6734, para que, em 10 dias, informe os dados bancários 

necessários ao levantamento dos valores, salientando que a inércia 

importará, desde já, a perda em favor da União.

2. Consigno que eventual restituição não importará em prejuízo em relação 

à ação proposta por Neuza Munhoz de Souza, haja vista que, 

eventualmente, poderá requerer o que de direito através de procedimento 

próprio.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 20 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104612 Nr: 1078-29.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Processo n. 1078-29.2017.811.0009 – Código n. 104612

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação da Defesa de fl. 118 e o documento de fl. 

119 que declara que o réu está internado no Programa de Desintoxicação 

e Reintegração Social de Dependentes Químicos, localizado no município 

de Peixoto de Azevedo/MT, EXPEÇA-SE carta precatória à referida 

Comarca, a fim de que seja realizado o seu interrogatório.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Colíder/MT, 19 de setembro de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107553 Nr: 2878-92.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de CONDENAR o réu 

JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE DA SILVA, qualificado nos autos, à 

pena de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do 

crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da 

Lei nº. 11.340/2006.I)O regime inicial de cumprimento da pena será o 

ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal;II)Incabível a substituição de pena do artigo 44, do Código Penal, vez 

que o crime foi cometido com grave ameaça a pessoa;III)Deixo de 

conceder a suspensão condicional da pena inserta no artigo 77, do CP, 

por entender que não é o suficiente para prevenção e repressão do delito 

em apreço;Após o trânsito em julgado:a)Oficie-se ao Juízo de seu domicílio 

eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos 

direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da 

Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os órgãos de 

registro;c)Comunique-se o juízo da execução penal (somente se expedida 

guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de recolhimento 

definitiva;d)Expeça-se Guia de Execução;e)Após, não havendo 

pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Intime-se o sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Condeno o réu no pagamento das custas processuais, devendo a 

fiança prestada à fl. 33 servir para o respectivo pagamento, e restituído ao 

réu o que sobejar e neste caso deverá ser intimado para em 10 dias 

indicar os dados bancários necessários ao levantamento dos valores, 

salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor da 

União.Às prov idências.Publ ique-se.  Regist re-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Colíder/MT, 18 de setembro de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108599 Nr: 3572-61.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329

 Autos n°. 3572-61.2017.811.0009 – Código n°. 108599

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando o requerimento da Defesa do acusado à fl. 89, 

REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 13 de março de 

2019, às 15h30min.

2. Promovam-se as comunicações e intimações de praxe.

Cumpra-se.

 Às providências.

Colíder/MT, 19 de setembro de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108341 Nr: 3407-14.2017.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHC, AADOB, VDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, JULIO 

CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O

 Autos n°. 3407-14.2017.811.0009 – Código n°. 108341

Despacho

Vistos, etc.

1) Anoto que foram prestadas as informações requestadas nos autos do 

HC nº. 1010733-98.2018.8.11.0000, da 3ª Secretaria Criminal do TJMT (fls. 
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359/360), conforme documento anexo.

2) No mais, cumpra-se as determinações anteriores.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 24 de setembro de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89467 Nr: 2490-97.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCIEL VIANA, Rg: 2772344-5, 

Filiação: Maria Lucilene Viana e Francisco Lima da Silva, data de 

nascimento: 31/01/1994, brasileiro(a), natural de Peixoto de Azevedo-MT, 

convivente, ajudante de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (...) vem 

oferecer DENÙNCIA em desfavor de FRANCIEL VIANA, pela prática dos 

seguintes fatos delituosos: Fato 01 e 02 Consta no Inquérito Policial anexo 

que no dia 16 de maio de 2015, por volta das 20h00min, na Rua (...) 

FRANCIEL VIANA ofendeu a integridade corporal e ameaçou, por 

palavras, causar mal injusto e grave a sua convivente R.C.L da R., (...). 

Fato 03 e 04, Apurou-se, também, que no dia 16 de maio de 2015, algum 

tempo após os fatos acima descritos, na Rua (...) FRANCIEL VIANA 

ofendeu a integridade corporal de sua sogra V.L.G, bem como ameaçou, 

por palavras, causar mal injusto e grave a esta e a sua convivente (...). 

Fato 5. No dia 16 de maio de 2015, por volta das 23h00min, na Rua (...) 

FRANCIEL VIANA, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de 

sua conduta, com o emprego de violência, tentou entrar, por duas vezes, 

na residência de V.L.G, contra a vontade expressa desta, somente não 

consumando o fato por circunstâncias alheias a sua vontade (...)(...) Pelo 

exposto DENUNCIO FRANCIEL VIANA como incurso nos seguintes 

dispositivos, a serem aplicados na forma do artigo 69, "caput", do Código 

Penal: Fatos 1 e 2 - Art. 129, §9° e artigo 147, "caput", c,c art. 61, II, "f", 

ambos do Código Penal - com implicações da Lei n° 11.340/06; Fatos 3 e 4 

- Art. 129, §9° e artigo 147, "caput", c/c art. 61, II, "f ( por duas vezes), 

ambos do Código Penal - com implicações da Lei n° 11.340/06; Fato 5- 

Artigo 150, §1° ( noite e violência) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal - 

com implicações da Lei 11.340/06""

Despacho: Autos nº: 2490-97.2014.811.0009. Código Apolo nº: 89467. 

Vistos, etc. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, em face de FRANCIEL VIANA, pela prática do 

crime previsto no art. 129, § 9º e art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos 

do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006; art. 129, §9º e 

art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f” (por duas vezes), ambos do Código Penal, 

com as implicações da Lei nº 11.340/2006; e artigo 150, §1º (noite e 

violência) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com implicações da Lei nº 

11.340/06. Junto à denúncia, veio a cota ministerial contendo 01 (uma) 

lauda. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1) RECEBO a denúncia, nos 

termos que foi posta em Juízo, vez que estão presentes os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, descreve fato que, em 

princípio, configura crime, cuja materialidade e indícios de autoria são 

demonstrados pelos documentos carreados aos autos do inquérito policial 

sob n.º 102/2014. 2) Quanto aos demais requerimentos contidos na cota 

ministerial anexa a denuncia, DEFIRO os itens “2.I”, “2.II” e 2.”III’’. 3) Nos 

termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação alterada 

pela Lei n.º 11.719/2008, CITE-SE o acusado, para responder à acusação 

por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. 4) Após decorrido tal prazo, se não houver apresentação de 

resposta à acusação, volte-me conclusos. 5) No ato de citação deve 

constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o juiz deve lhe nomear um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor. O oficial de justiça, 

ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação do réu, deve 

mencionar se este informou se pretende ou não constituir advogado, e, em 

caso negativo, sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona 

contratar defensor (Itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, acrescidos pelo 

Provimento nº 30/08-CGJ). 6) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia 

aos órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação 

Criminal do Estado, INFOSEG, banco de dados de antecedentes criminais, 

bem como ao correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, 

de onde proveio o procedimento inquisitorial respectivo, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais – SINIC), nos termos do item 7.5.1, IV, da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos. 7) Certifique-se a 

secretaria se houve o oferecimento de ação penal privada, e em caso 

negativo aguarde-se o prazo previsto no artigo 103 do Código Penal. 

Decorrido o prazo, retorne os autos conclusos. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Colíder/MT, 11 de agosto de 2015. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 24 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001543-84.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA SILVA DE PAIVA (ADVOGADO(A))

DINA PERES DE JESUS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRINORTE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001543-84.2018.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: DINA PERES DE 

JESUS - ME Parte Ré: EXECUTADO: ESQUADRINORTE ESQUADRIAS DE 

ALUMINIO LTDA - ME Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerente(s), 

através do(a) Advogado(a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com o depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou 

secretaria. Colíder – MT, 21 de setembro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001544-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA SILVA DE PAIVA (ADVOGADO(A))

FORTE ALUMINIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRINORTE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001544-69.2018.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: FORTE ALUMINIO 

LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: ESQUADRINORTE ESQUADRIAS DE 

ALUMINIO LTDA - M Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerente(s), 

através do(a) Advogado(a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com o depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou 

secretaria. Colíder – MT, 21 de setembro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 
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JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO MARTINS CAETANO (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001566-30.2018.8.11.0009 Parte Autora: DECIO MARTINS CAETANO 

Parte Ré: BANCO BMG S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 27 

de novembro de 2018 às 14h20min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 24 de 

setembro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARY SOARES THOME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001243-25.2018.8.11.0009; Valor causa: Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte 

Ré: REQUERIDO: ROSEMARY SOARES THOME FINALIDADE: INTIMAR o (a) 

Advogado da parte autora constituído (a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 04 de Dezembro de 2018 às 

13:30, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29568 Nr: 660-58.2009.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ELDORADO AGROINDUSTRIAL LTDA, AGRÍCOLA 

SPERAFICO LTDA, Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI 

GORDO S.A, AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA, ENGEVIX 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2.420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:2887/RO, FERNANDO CÉSAR VOLPINI - OAB:610/A-RO, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, RENATO 

MAURILIO LOPES - OAB:145802/SP

 Vistos.

Conforme consta dos autos a sentença de folhas 1224/1227 foi 

reformada, no sentido de retornar a matrícula 2.491 ao status quo ante, 

devendo a matéria discutida nestes autos ser analisada na Ação de 

Usucapião n. 2390-94.2015.811.0046, da 1ª Vara de Comodoro.

Instadas às partes a se manifestarem quanto ao retorno dos autos a esta 

Comarca, requereu a Agropecuária Dona Yvone Ltda que em face da 

decisão prolatada pela Douta Corregedora Geral da Justiça, que fosse 

expedido ofício ao 1º Serviço Registral de Comodoro, para que 

procedesse o cancelamento das averbação 10 e 11 da Matrícula n. 2491.

Pois bem.

Em relação à averbação 11/2.491, tenho que o pedido deve ser deferido, 

haja vista que o bloqueio constante neste ato foi decorrente de decisão 

prolatada nos autos.

Assim, ante ao retorno da matrícula ao status quo ante, o bloqueio em 

questão deve ser cancelado.

Outrossim, quanto à averbação 10/2.491, verifico das folhas 734/735, que 

a decisão que determinou o seu bloqueio partiu do douto Corregedor Geral 

da Justiça, em decorrência do pedido de providências 305/2011 – da 

Comarca da Capital, procedimento este distinto do processo em testilha.

Portanto, não havendo decisão em contrário, proveniente deste pedido de 

providências n. 305/2011 da Comarca da Capital, tenho que não cabe a 

este Juízo determinar o cancelamento da averbação 10/2.491.

Reitero, a decisão de folhas 1371/1373, diz respeito aos atos proveniente 

neste processo, logo, como o bloqueio AV-10/2.491 foi proveniente do 

pedido de providências 305/2011 da Comarca da Capital, descabe a este 

Juízo decidir de maneira contrária ao que foi determinado, cabendo ao 

caso apenas cancelar a averbação 11/2.491.

Oficie-se o 1º Ofício desta comarca, requisitando o cancelamento da 

averbação 11/2.491, devendo o ato ser comprovado nos autos em 5 dias.

Intimem-se as partes.

Nada requerido, arquive-se.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000446-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000408-23.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, tendo em vista o contéudo da certidão do 

oficial de justiça de ID: 15253255 .

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000588-39.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

DARA FELIX CORREIA (REQUERENTE)

YURI SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 
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do Processo: 1000588-39.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de ação 

homologatória de divórcio consensual proposta por Denis Celestino da 

Silva e Dara Feliz Correia. Após a correção do valor da causa, verifico 

que o Requerente é funcionário público policial militar e, compulsando os 

autos, não foi provada sua situação de hipossuficiência. Sendo assim, 

nos termos do art. 99, §3º, intime-se a parte autora para comprovar o 

preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade judiciária 

no prazo legal, sob pena de indeferimento do pedido. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20228 Nr: 1379-45.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELLA, MARIA APARECIDA DE 

GOES CASTELA, ROBERTO CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para retirar nesta 

secretaria a Carta Precatória expedida no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, no 

prazo legal, comprovar nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106082 Nr: 3593-23.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para se manifetar 

acerca da juntada de Ref: 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61124 Nr: 2933-05.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO, JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS, BIAS 

DOS SANTOS, UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, ROSEMARI 

MONTEIRO PIRES, JOSE SERAFIM DA SILVA, IZAIR FERREIRA GOMES, 

SELMA CARLA DE SOUZA, VANIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192/MT, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:17889 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA QUEIROZ ARAUJO - 

OAB:142785 , DIOCLECIANO THIAGO DE CASTRO PIEDADE - 

OAB:25397, EDNO DAMASCENA DE FREITAS - OAB:11.134, 

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - OAB:2932-B, IVO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:4978/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75513 Nr: 1386-22.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDJWDS-M, OMPDEDMG, JWDS, GBDS, 

VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73003 Nr: 327-96.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, HUGO 

HENRIQUE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:MT/6129-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60750 Nr: 2542-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988

 Vistos.

Tendo em vista que o rol de testemunhas apresentado pela defesa veio 

desacompanhado de endereço para intimação, bem como serem todos 

detentos que presenciaram os fatos, determino a expedição de ofício à 

unidade prisional desta Comarca a fim de obter informaçãoa do local de 

custódia de cada uma das testemunhas arroladas pela defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115565 Nr: 111-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GUIMARÃES PEREGO 

- OAB:344797, MARCO ANTÔNIO MOREIRA MONTEIRO - OAB:OAB/SP 

210.388, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - OAB:OAB/SP 

302.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.No mérito, dou 

provimento ao recurso, eis que de fato a sentença deixou de se 

pronunciar sobre a questão levantada pelo embargante. Assim sendo, 

DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, fazendo 

constar na decisão embargada a fundamentação a seguir:Verifica-se que 

a parte embargante requer a exclusão da cobrança de qualquer 

penalidade e acréscimos legais, nos termos do artigo 100, parágrafo único 

do Código Tributário Nacional. Afirma que o “Termo de Acordo” celebrado 

entre a Embargante e a Embargada tem nítido caráter de regime especial, e 
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deve ser qualificado como sendo ato administrativo, vez que voltados à 

aplicação da lei ao caso concreto.Pois bem. Dispõe o Código Tributário 

Nacional, in verbis:Art. 100. São normas complementares das leis, dos 

tratados e das convenções internacionais e dos decretos:I - os atos 

normativos expedidos pelas autoridades administrativas;II - as decisões 

dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei 

atribua eficácia normativa;III - as práticas reiteradamente observadas 

pelas autoridades administrativas;IV - os convênios que entre si celebrem 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.Parágrafo único. A 

observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de 

penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor 

monetário da base de cálculo do tributo.Conforme consta na sentença, os 

termos de acordo firmados e colacionados aos autos se limitam ao 

controle e fiscalização, com o parcelamento do valor do tributo com a 

finalidade de facilitar o cumprimento das obrigações tributárias, não 

vinculando o município em relação ao montante, até porque os cálculos 

foram realizados de forma antecipada.Assim, não há de se falar em 

cumprimento dos termos de acordo, em razão do município realizar 

fiscalização em que foi auferido o montante do tributo que deveria ser 

recolhido.Diante disso, indefiro o pedido constante no item “IV” da petição 

inicial.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119391 Nr: 1737-87.2018.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DA SILVEIRA VIEIRA 

- OAB:1643/RO

 Vistos.

No parecer de fls. 162 o MPE manifesta da seguinte forma:

“À luz do procedimento pertinente à espécie, o MPE manifesta-se pelo 

prosseguimento da presente ação cível, remetendo-se o feito à etapa 

instrutória – designação de audiência de instrução e julgamento, para a 

coleta judicial das provas já postuladas.”

Ou seja, temos um parecer genérico que não se manifesta a respeito da 

preliminar de fls. 129.

Assim sendo, restituo os autos ao MPE para, caso queira, se manifeste 

acerca da preliminar apontada pelo requerido.

 P. I. Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 24 de setembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104578 Nr: 2888-25.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF, EDSF, EKDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo.

Na contestação não foram suscitadas preliminares, e não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito 

por saneado.

Fixo como ponto controvertido a comprovação ou não da existência de 

união estável entre a requerente e o de cujus, bem como o período de 

vigência desta união.

Deverão as partes provarem as suas razoes por meio de prova 

documental (que já estão juntadas), depoimento pessoal da autora, além 

das provas testemunhais.

Designo o dia 25 de outubro de 2018, às 15:00h, para audiência de 

instrução e julgamento.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se os advogados, via mandado de intimação, para que tenham 

ciência desta decisão e comprovem nos autos a intimação das 

testemunhas arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova 

testemunhal.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115254 Nr: 7492-29.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA KETLEM LUZ BENEVENUTTI 

CORDEIRO, JUSSARA KETLEM LUZ BENEVENUTTI CORDEIRO, EDNEY 

LUIZ CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte.

Junte-se nos autos a guia para pagamento da devida diligência.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36921 Nr: 1620-43.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONÓRIO CARLOS POMPERMAYER, NOIZE 

SILVA POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Tendo em vista a não publicação em nome do patrono das partes 

executadas, impulsiono o feito para publicação: "VISTOS, ETC. Trata-se de 

Execução de titulo Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil s/a em face 

de Honório Carlos Pompermayer e Noize Silva ompermayer, ambos 

qualificados nos autos. As partes entabularam acordo acerca do objeto 

dos presentes autos e requereram a homologação para os devidos fins. É 

a síntese necessária. Decido. Afiro a regularidade do acordo entabulado 

sendo as partes capazes e legítimas para tanto. As cláusulas do acordo 

encontram-se regulares e preenche os requisitos legais. ISTO POSTO, 

HOMOLOGO o acordo de fls. 99/105 dos presentes autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão. Após, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso III do 

Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme acordo. Havendo 

necessidade de expedição de alvará, desde já o defiro, conforme 

acordado entre as partes. Transitada em julgado, proceda-se a respectiva 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo. Após, arquivem-se os 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105435 Nr: 3286-69.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 105435

VISTOS.

 Considerando a requisição do Presidente do TRE-MT para o fim de 

comparecimento deste magistrado juntamente com o eminente pres. ao 

município de Rondolândia para audiência pública, redesigno a presente 

audiência para o dia, 29 de outubro de 2018, a realizar-se às 13h45min.

 Faça-se constar no presente mandado/intimação as advertências 

contidas em decisão anterior.

 Comuniquem-se as partes pelo meio mais célere a fim de evitar prejuízo 

as mesmas sem prejuízo da posterior publicação via DJE.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 24 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85835 Nr: 810-92.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDOOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES nos termos do 

art. 487, I, CPC, os pedidos formulados Reginaldo Cardoso Gabriel contra 

Maria Eduarda Orneski Gabriel por meio de sua representante legal Josiele 

de Oliveira Orneski Gabriel para o fim de REDUZIR a verba alimentar para o 

patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.Condeno as partes 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada parte nos termos do art. 90, §2º, CPC 

ficando sobrestada a cobrança por até cinco anos, quando estará 

prescrita, nos termos do art. 98, CPC.Notifique-se o Ministério Público. 

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 17 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90654 Nr: 2413-06.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACOMO YOSHIO SANGALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HULGO MOURA MARTINS - 

OAB:4042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da decisão do magistrado proferida em 09/08/2016, que 

determinou a citação da parte requerida para comparecer à audiência de 

conciliação, bem como, que o mandado expedido para o fim de citar o 

requerido fora confeccionado em descumprimento à referida ordem, bem 

como ao que dispõe o novo Código de Processo Civil, afim de sanar tal 

nulidade, impulsiono o processo com o fim de designar audiência de 

conciliação para 22/10/2018, 14h, nos termos da legislação vigente, da 

Resolução nº 125/2010 - CNJ, do contido no art 8º da Ordem de Serviço 

01/2012-NUPEMEC. Convidem-se as partes, bem como seus advogados, 

se houver. Expeça-se o necessário. Cadastre o presente feito no Sistema 

Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, nos 

termos do ENUNCIADO 27 do FONAMEC, devolva-se o feito para a 

secretaria de origem para as providências cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-52.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

KARLYNE TAFAREL BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000031-52.2018.8.11.0046. REQUERENTE: KARLYNE TAFAREL BARROS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de 

requerimento de desistência da ação formulado no documento ID. 

12808933. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 12 de setembro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-83.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RODRIGUES DE SOUZA 87509342104 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARAO (ADVOGADO(A))

MULTICLIMA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010174-83.2015.8.11.0046. REQUERENTE: EDILSON RODRIGUES DE 

SOUZA 87509342104 REQUERIDO: MULTICLIMA COMERCIO DE 

REFRIGERACAO LTDA - ME Vistos, etc. A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É sabido que este 

Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto 

ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e 

da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu 

fim específico. Atento aos autos verifico que o reclamante deixou 

reiteradamente de dar continuidade ao feito, culminando na frustração do 

procedimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, considerando-se que a parte autora não promoveu os atos e 

diligências necessárias, conforme certidão de ID. 12831039, 

abandonando, portanto, a presente causa. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem custas ou 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl 

Capeletti Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 12 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-67.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

STELA COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DA SILVA GARANHOES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010037-67.2016.8.11.0046. REQUERENTE: STELA COMERCIO DE 

FLORES E PRESENTES LTDA - ME REQUERIDO: RENATO DA SILVA 

GARANHOES Vistos etc. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 
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38 da lei 9099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 11057449. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 12 de setembro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-10.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LATICINIOS ALVORADA LTDA. (REQUERENTE)

JOAO CARLOS TORRES QUIRINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000243-10.2017.8.11.0046. REQUERENTE: LATICINIOS ALVORADA 

LTDA. REQUERIDO: CELSO RODRIGUES FERREIRA Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê 

da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção 

aos princípios do devido processo legal e da celeridade processual, 

fazendo com que este instrumento atinja o seu fim específico. Atento aos 

autos verifico que o reclamante deixou de comparecer à audiência 

designada mesmo estando devidamente intimada, assim como não 

justificou sua ausência, bem como não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura. Ante o exposto, com fundamento no art. 51, inciso I da 

Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sem custas ou honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo 

juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 12 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-91.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000160-91.2017.8.11.0046. REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: EDIANE RODRIGUES DOS SANTOS Vistos etc. 

A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado no documento ID. 12527552. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 13 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-03.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VELANI NOGUEIRA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000086-03.2018.8.11.0046. REQUERENTE: LUZIA VELANI NOGUEIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de 

requerimento de desistência da ação formulado no documento ID. 

12473786. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 13 de setembro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-11.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

B B M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO MARIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010183-11.2016.8.11.0046. REQUERENTE: B B M COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: ADELINO MARIANO DA SILVA Vistos 

etc. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado no documento ID. 12104666. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 13 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SIMIONATTO (REQUERENTE)

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 24 de 

setembro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria da decisão que concedeu a liberação de alvará neste 

feito ( id 15446209). Assim sendo nos termos do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 tem, também, esse expediente a finalidade de intimar a 

executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação, acerca da 

decisão proferida no ID retro mencionado, no prazo de 48(quarenta e oito) 

horas, mais dois dias úteis. Processo: 8010263-43.2014.8.11.0046; Valor 

causa: $15,466.33; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

OSVALDO SIMIONATTO Parte Ré: REQUERIDO: SUL AMÉRICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75605 Nr: 670-69.2016.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayanne Deyse de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89876 Nr: 1304-31.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89879 Nr: 1305-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110115 Nr: 1232-10.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BOSCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85884 Nr: 5107-56.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Auxiliadora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91918 Nr: 2344-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59308 Nr: 2974-12.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUFLASIO OLIVEIRA ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90192 Nr: 1471-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Maciel Sebastião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Avaliação retro, 

requerendo o que entenderem de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86691 Nr: 5485-12.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BERTOLIN, ODETE NELCI BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88398 Nr: 599-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MURAKAMI HOLSBAQUE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77771 Nr: 1410-27.2016.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIARA PRODUCOES LTDA ME, FLAVIA 

ESTEVO GOMES, MARCELO IVAN KLEIN JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97871 Nr: 5096-90.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISAN XAIVER DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANARA MICHELI ANDERLE 

PESTANA - OAB:16678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89241 Nr: 988-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY CABRAL, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA 

FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA - 

ME, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA, ARLY CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes acerca da audiência designada para o dia 01/11/2018, às 15:15 

horas, nos autos da Carta Precatória n.º 1001440-87.2018.8.26.0097, em 

trâmite na 2ª Vara da Comarca de Buritama - SP, conforme documento 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56057 Nr: 512-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. MACHNIC - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:MT 3727

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96391 Nr: 4405-76.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS ROSENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, DINA MARCIA CHICARINO CAIRES - 

OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76495 Nr: 952-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES LUFT LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LESSMANN 

BUTTAZZI - OAB:154191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75593 Nr: 664-62.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDNEI ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PANORAMA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - 

OAB:118.948 - RJ, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - 

OAB:11.677/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes acerca da audiência designada para o dia 27/09/2018, às 56:30 

horas, nos autos da Carta Precatória n.º 0017342-25.2018.8.16.0017, em 

trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - PR, conforme Of. N.º 

3576/2018 retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56897 Nr: 1229-94.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA SOUSA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados aos autos.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54587 Nr: 3037-71.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLI SOARES CUNHA DA SILVA, JOÃO BOSCO 

PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados aos autos.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53864 Nr: 2371-70.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE CASANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados aos autos.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53229 Nr: 1786-18.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DOURADO FACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados aos autos.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51851 Nr: 411-79.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANRLEY FERREIRA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados aos autos.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 
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para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 2585-95.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados aos autos.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48790 Nr: 470-04.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA. - OAB:3.920-MT

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados aos autos.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34076 Nr: 1633-87.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCEDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados aos autos.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19772 Nr: 1277-34.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA APARECIDA JOTA DE SOUZA, ANA MARIA 

JOTA PRADO, TARLEI TEODORO JOTA, ARLETE TEODORO JOTA DO 

PRADO, CLAUDIMIRO TEODORO JOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados aos autos.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17010 Nr: 1575-60.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA SILVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - OAB:3.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados aos autos.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 47282 Nr: 2422-52.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE BATERIAS DELTA LTDA, EUCLIDES 

TARTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ, Mônica Cristina Felizardo Vasconcelos - 

OAB:13.237-B

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto por COMÉRCIO DE BATERIAS DELTA S/A 

(272/285).

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (fls. 

269/270).

Contudo, ante o efeito ativo deferido em sede de tutela recursal (fls. 

286/287) e a futura posição do Tribunal de Justiça deste Estado sobre o 

regular trâmite deste procedimento, há que se permanecer sobrestado os 

demais atos correlatos até o julgamento do mérito do recurso.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57450 Nr: 1687-14.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO CAMPO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALTINO VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAÍNE NAHANE MIRANDA - 

OAB:18122-MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 1973823 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 08/11/2018 às 13hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4328 Nr: 85-13.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ARAÇA LTDA, JOSÉ PAULA 

DA ROCHA, ANA APARECIDA FARIAS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10( dez) dias, juntar aos presentes autos o comprovante do 

pagamento da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48982 Nr: 686-62.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE LUZIA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETAQUAP - Centro de Treinamento, 

Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a exequente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão de fls. 84 e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24473 Nr: 694-78.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA BATISTA FREIRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, o Recurso de Apelação que aportou às fls. 

171/187, foi protocolado dentro do prazo lega, sendo portanto, tempestivo. 

Outrossim nesta data faço a intimação da Parte Autora para ofertar as 

contra razões ao Recurso ofertado. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94826 Nr: 3660-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE 

MAGISTRADOS-AMAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL SANTA CLARA 

LTDA ME, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3660-96.2017.811.0010

Código nº 94826

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

quantia devida descrita nos cálculos de ref. 29, sob pena do acréscimo da 

multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do CPC e, em caso de não 

pagamento espontâneo, fica desde logo autorizado expedição de 

mandado de penhora e avaliação de bens a garantir a quitação da dívida, 

na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Código de Processo 

Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77808 Nr: 1426-78.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA COSTA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341 SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208

 Processo nº 1426-78.2016.811.0010

Código nº 77808

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.

Desta feita, intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague a quantia devida descrita nos cálculos de ref. 43, sob pena do 

acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do NCPC e, em 

caso de não pagamento espontâneo, fica desde logo autorizado 

expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a garantir a 

quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo sem que haja o pagamento voluntário, poderá o 

executado no prazo legal apresentar Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 20 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48906 Nr: 602-61.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETH DA SILVA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, ainda não consta nos autos a informação do 

COREJ acerca da disponibilidade dos valores depositados. Certifico ainda 

que, sem a referida informação não é possível expedir o Alvará de 

Levantamento Eletrônico, assim, conforme determinação de fls. 149 

encaminho os autos ao arquivo provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70317 Nr: 11966-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMAT - GERADORA DE ENERGIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Processo n° 11966-25.2015.811.0010

Código n° 70317

VISTOS ETC,

Realizada a tentativa de bloqueio de valores via Bacenjud, este restou 

infrutífero, tendo vista a inexistência de relacionamento da executada com 

instituições financeiras, conforme espelho anexo.

Desta feita, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70317 Nr: 11966-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMAT - GERADORA DE ENERGIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Processo: 11966-25.2015.811.0010

 Código 70317

 VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias do executado até o montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 19 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77977 Nr: 1476-07.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVERSON CLAUDINEI STEFANELLO EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Processo nº. 1476-07.2016.811.0010

Código nº. 77977

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que no Setor de 

Cadastro retifique a capa dos autos, fazendo registrar que o feito se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, 

§ 1º e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos cálculos 

de ref. 45, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, 

§ 1º do CPC e, em caso de não pagamento espontâneo, fica desde logo 

autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a 

garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Código de Processo 

Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108173 Nr: 309-81.2018.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO SÃO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regin de Oliveira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Processo nº. 309-81.2018.811.0010

Código. 108173

VISTOS ETC,

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

– Sicredi ajuizou " Ação de Reintegração de Posse Com Pedido de Liminar” 

em face de Regin De Oliveira Campos, todos qualificados nos autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo (ref. 25) requerendo sua 

homologação.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades legais.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que opere seus 

efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Ante a renúncia do prazo recursal e não havendo eventuais custas a 

serem quitadas, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

No caso de manifestação da requerente informando quanto à eventual não 

cumprimento do acordo por parte a requerida, fica desde já autorizado o 

desarquivamento e o prosseguimento do feito.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85203 Nr: 4763-75.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALLES VIANA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4763-75.2016.811.0010

Código. 85203

VISTOS ETC,

Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento ajuizou "Ação de Busca 

e Apreensão” em face de Thalles Viana Motta, todos qualificados nos 

autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo (ref. 33) requerendo sua 

homologação.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades legais.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que opere seus 

efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Ante a renúncia do prazo recursal e não havendo eventuais custas a 

serem quitadas pelas partes, arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição.

No caso de manifestação da requerente informando quanto à eventual não 

cumprimento do acordo por parte do réu, fica desde já autorizado o 

desarquivamento e o prosseguimento do feito.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63985 Nr: 800-93.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMÍRES NASCIMENTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:1042OAB/CE, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 800-93.2015.811.0010

Código nº 63985

Requerente: Consórcio Nacional Honda Ltda

Requerida: Thamíres Nascimento Marques

VISTOS ETC,

Consórcio Nacional Honda Ltda ajuizou “Ação de Busca e Apreensão” em 

face de Thamíres Nascimento Marques ambos qualificados nos autos.

A parte autora foi devidamente intimada por Carta de Intimação para dar 

prosseguimento no feito, todavia, deixou transcorrer “in albis” o prazo, 

quedando-se inerte, como consta na certidão de ref. 58.

É o relatório.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Eventuais custas pelo requerente.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67841 Nr: 2165-85.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA FERREIRA DE FRANÇA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 2165-85.2015.811.0010

Código 67841

VISTOS ETC,

Vania Ferreira De França Morais ajuizou de “Ação de Cobrança de 

Diferenças Remuneratórias Atrasadas”, em face de Município de 

Jaciara-MT, todos qualificados nos autos.

Intimada pessoalmente para se manifestar no feito, sob pena de extinção, 

a requerente permaneceu inerte (ref. 49)

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que, a causídica da parte autora deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, não promovendo assim os 

atos e as diligencias necessárias ao deslinde da ação.

 É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 20 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72726 Nr: 12752-69.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOURENÇO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12752-69.2015.811.0010

Código nº. 72726

VISTOS ETC,

Intime-se a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, sob pena de extinção (art. 485, inciso III,§1º 

do CPC).

Nada postulado, certifique-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77858 Nr: 1440-62.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL SANTA CLARA 

LTDA ME, ANGELICA CUNHA KORPAS NOGUEIRA, VALDIR 

SEGANFREDO, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, SHEILA SEGANFREDO 

HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:15.376/SC

 Processo n°. 1440-62.2016.811.0010

Código n°. 77858

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executados: Indústria de Água Mineral Santa Clara Ltda e Outros

VISTOS ETC,

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 

face de Água Mineral Santa Clara Ltda-ME e Outros, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O exequente informou a quitação do débito tributário, postulando a 

extinção do feito (ref. 38).

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos observo que a exequente informou a quitação do 

crédito exequendo, almejando, nesse sentido, a extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 

924, inciso II, e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgada, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104539 Nr: 8437-27.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDL, MVGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS DE CARVALHO 

- OAB:22826

 Processo nº. 8437-27.2017.811.0010

Código 104539

VISTOS ETC,

Mascos Vinicius Godoy Sobrinho representado por sua genitora Renata 

Godoy de Lima ajuizou “Ação Revisional de Alimentos” em face de Marcelo 

Sobrinho da Silva, todos qualificados nos autos.

As partes formularam acordo em audiência realizada no CEJUSC, 

buscando, assim, a homologação e extinção da presente demanda (ref. 

43).

O Ministério Público manifestou favorável à homologação do acordo 

celebrado entre as partes (ref. 51).

É o relato.

 Decido.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, e 

cuidaram para que os direitos da criança fossem devidamente 

resguardados, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado.

Ademais, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

homologação do acordo.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Defiro os Benefícios da Justiça Gratuita ao requerido na forma do art. 4º 

da Lei nº 1.060/1950, bem como a habilitação de seu procurador.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 498 de 854



Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 109015 Nr: 729-86.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido formulado nos autos pelo Ministério Público.

Designo a audiência admonitória para o dia 17/10/2018, às 15h50min.

Intime-se o recuperando para comparecer a audiência designada 

acompanhado de advogado, caso informe não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, nomeio, desde já, a Defensora 

Pública atuante nesta comarca, para representá-lo em juízo.

Intime-se a Defensora Pública.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52813 Nr: 1384-34.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO BARBOSA CARVALHO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) JUSCELINO BARBOSA CARVALHO 

JUNIOR para, no prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES 

POR ESCRITO DE ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em 

vista a certidão do oficial de justiça de FLS.78/83 dos autos, aonde o(a) 

indiciado(a) informou que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr.ª 

Thelma Aparecida Garcia Guimarães.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 24 de setembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15502340.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/11/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. M. D. C. (REQUERENTE)

L. P. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 Hora: 10:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FONSECA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Advogado: 

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O Endereço: 

IRACEMA, 578, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

29/11/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

MARLENE BERNARDO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000378-96.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 24 de setembro de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIO SCHUCH MONTAGNER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002294-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDITE ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc,. 1. Depois de detido exame dos 

autos, chego à conclusão que procede a tutela de urgência para 

cessação da cobrança mediante retenção de proventos. Cuida-se de 

ação pelo rito sumaríssimo com pedido de reparação de danos e repetição 

de indébito, em que se busca excluir desconto sobre o benefício 

previdenciário sob o argumento de que a parte autora não o autorizou. A 

tutela de urgência será concedida quando os elementos trazidos aos 

autos pela parte convençam o Juiz da probabilidade do direito, devendo 

ainda estar presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, a parte autora é hipossuficiente, razão pela qual 

não se pode, ao menos neste momento processual, obriga-la a comprovar, 

de plano, que autorizou ou não o desconto em seu benefício. Aliás, o 

ordenamento jurídico brasileiro veda a exigência de prova de fato 

negativo, também conhecida como prova diabólica, e no âmbito da tutela 

de urgência se deve proteger direito aparente, ainda não declarado 

judicialmente, pois a cognição necessária à concessão da medida não 

precisa ser exauriente. Por seu turno, o perigo de dano é evidente no 

caso eis que descontos supostamente indevidos estão sendo praticados 

sobre a aposentadoria da parte, necessária à sua subsistência. Contudo, 

caso se constate não ser verídica a assertiva contida na inicial no sentido 

de que a parte reclamante desconhece os débitos, será possível 

imputar-lhe a penalidade correspondente. Consigne-se ainda, que a 

providência deferida não impede que o reclamado exerça seu direito de 

acesso à justiça ajuizando demanda que lhe parecer pertinente para 

cobrança de eventual débito. Isto posto, em sede de cognição sumária, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino seja notificada a parte 

requerida a cessar o desconto referente ao débito discutido nos autos, 

até determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência pelo 

não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, cite-se 

a requerida para os atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim 

de que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada 

pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MACIO LINO COSTA (REQUERENTE)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIO SCHUCH MONTAGNER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002296-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCO MACIO LINO 

COSTA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, 

etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano, fundamentos relevantes 

apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar convincente 

probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. 

Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ sobre o tema: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, em cognição sumária e diante da 

inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação 

após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002309-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

JOSE ANATOLIO DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

EDSON LEANDRO BURIGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIO SCHUCH MONTAGNER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002309-37.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ANATOLIO DE MOURA 
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SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso, entretanto, inexistem provas suficientes a 

agasalhar a pretensão antecipatória, já que a parte reclamante não nega a 

existência do negócio e não resta evidenciada qualquer abusividade 

flagrante neste passível de ser constatada nesta fase processual. Assim, 

sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da parte, INDEFIRO a tutela de 

urgência, podendo ser objeto de reapreciação após a contestação. 3. 

Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que a parte 

reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão da 

dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002089-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

KAROLINA FACCO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIO SCHUCH MONTAGNER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002089-39.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KAROLINA FACCO SANTANA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS ETC, Karolina Facco 

Santana ajuíza a presente “ação de indenização por danos morais com 

pedido de liminar” em face de Telefonica Brasil S/A, almejando a 

concessão da tutela de urgência com vistas à exclusão de seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito.. Com a inicial vieram documentos. É o 

relato necessário. Decido. Da tutela provisória de urgência. Quanto ao 

pedido de liminar a pretensão exposta na peça inaugural prospera. Acerca 

da tutela de urgência, o art. 300, do NCPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – 

probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras palavras, o autor “deve demonstrar 

que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou 

muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 

2015, p. 472). No caso em exame, concluo pela presença do referido 

pressuposto, na medida em que é plenamente plausível a alegação da 

autora quanto a inexistência do débito negativado - situação esta inclusive 

corriqueira atualmente -, asseverando ter formulado acordo com a 

empresa reclamada, devidamente quitado. Noutro giro, a segunda 

condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é 

indiscutível nos autos diante da impossibilidade de obtenção de crédito 

pela autora enquanto perdurar a constrição cadastral. Ademais, não 

vislumbro nos autos o risco de perigo de irreversibilidade com a 

concessão da liminar, considerando a possibilidade de revogação da 

medida a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do Caderno 

Processual: “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na 

pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada.” De rigor, portanto, a concessão da liminar para suspender os 

efeitos da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao 

débito mencionado na peça inicial. Quanto à ordem específica liminar da 

obrigação de fazer almejada pelo requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c 

art. 537, caput e § 1º, do NCPC, assim dispõem: “Art. 536. No cumprimento 

de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de 

não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”. 

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença 

(...) § 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa (...)”. Com efeito, em observância ao princípio 

constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, 

inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo 

adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento 

jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais 

medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio 

da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio 

da atipicidade. Em outras palavras, quando se trata de obrigação 

específica de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá 

valer-se até mesmo de meios executivos não previstos expressamente no 

CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses 

como o presente caso pode o magistrado determinar toda e qualquer 

medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado 

prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente 

para a situação concreta. Referido princípio tem origem na forte tendência 

de se municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, 

assumindo posição participativa e comprometida com a prestação da tutela 

jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das 

situações litigiosas que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco 

de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual 

observância do princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com 

exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo 

medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa 

desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados 

pelo legislador (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios 

fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias 

do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação 

de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da 

ordem judicial, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Pelo exposto, DEFIRO a 

tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) para o fim 

específico de determinar a demandada que providencie a exclusão do 

nome da autora do rol de inadimplentes do SPC e SERASA, referente ao 

débito mencionado na inicial, no prazo de cinco dias e sob pena de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). CITE-SE para os atos desta ação 

a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. INTIME-SE a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inc. I, 

da Lei m.º 9.099/95, com condenação em custas processuais. Outrossim, 

em atenção ao princípio da ampla defesa e levando-se em consideração a 

verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, bem como a 

vulnerabilidade do Requerente/Consumidor que não detém o mesmo grau 

de informação, inclusive técnica, do Requerido/Fornecedor, com 

fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor e art. 

373, § 1º, do NCPC, DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

incumbindo à requerida o ônus de comprovar a origem da dívida 

negativada em nome do autor, haja vista, especialmente, a total 

impossibilidade do postulante fazer prova de fato negativo – prova 

diabólica. Oficie-se ao SPC e SERASA de todo o teor desta decisão, 

devendo ainda encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000388-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL (ADVOGADO(A))

ADILSON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000388-77.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ADILSON PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II 

do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de 

maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento 

de depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de 

dois dias. III. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará 

será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

JOAO RAEL SANTINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000263-12.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOAO RAEL SANTINI 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II 

do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de 

maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento 

de depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de 

dois dias. III. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará 

será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000983-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (ADVOGADO(A))

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KASSIO SCHUCH MONTAGNER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000983-76.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001075-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

DIVINO FORTUNATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KASSIO SCHUCH MONTAGNER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001075-54.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: DIVINO FORTUNATO DA SILVA 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação 

foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. III. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. IV. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. V. Atente-se para adequada autuação e distribuição 

na fase de cumprimento de julgado. VI. Publique-se. Intimem-se. Após, com 

o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60012 Nr: 2574-08.2013.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuseni Rodrigues Mantovani, MIGUEL ANGELO 

MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, LINDAMIR 

MACEDO DE PAIVA - OAB:16164, Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Contestação de 
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folhas 130/131, para querendo, apresentar impugnanação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104139 Nr: 46-25.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil tornando prejudicado pedido de suspensão da exigibilidade das 

multas.Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.P.R.I. Após, 

arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29415 Nr: 1935-63.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lairton Montanheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza da Silva Johann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da decisão de 

folhas 76 e Juntada de Informações de folhas 77/82, para querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1338 Nr: 31-62.1995.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Antonio Pajanoti, Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Considerando a petição do autor acostada à folha 453, procedo sua 

intimação, conforme a decisão de folhas 449/450 que diz: "Portanto, para 

a providência do pedido ora formulado, determino a intimação do 

exequente para manifestar-se, indicando veículos que possam ser 

restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do 

exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101309 Nr: 7423-81.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que foi marcada audiência para o dia 24 de 

setembro de 2018, às 16h00min, tendo em vista que resta menos de uma 

semana para a audiência.

Sendo assim, REDESIGNO a audiência outrora fixada, agendando-a para o 

dia 21 de novembro de 2018, às 15h30min.

Cumpra-se a decisão anterior.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83610 Nr: 3906-05.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilda Freitas Zumba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Rural por 

Idade c/c Pedido de Tutela Antecipada, formulada por DENILDA FREITAS 

ZUMBA em face de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo a condenação da Autarquia Requerida a lhe conceder 

benefício previdenciário ínsito na Lei 8.213/91. O feito seguiu regularmente 

sua marcha procedimental, havendo citação da parte requerida, que 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação. 

Pois bem, sendo assim decreto a revelia do INSS conforme dispõe o artigo 

344, do CPC/2015. No mais, considerando que a parte está devidamente 

representada, estando, portanto, presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

ponto controvertido os preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício previdenciário em tela. Assim sendo, nos termos 

do art. 357, V, CPC/15, e para solução do mérito da causa, entendo 

necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual 

fixo para o dia 21 de novembro de 2018, às 14h30min. INTIMEM-SE ambas 

as partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015. 

Providencie-se o necessário para a realização do ato. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84644 Nr: 4472-51.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAria Lizety Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo certificado de ref. 57, impulsiono a 

parte autora requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76204 Nr: 339-63.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana dos Santos Nascimento Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 54, intime-se o autor pelo DJE e 

pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto 

a certidão de fls. 50, sob pena de extinção.

Quedando-se inerte, certifique-se e venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60928 Nr: 3546-75.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlene Moreira Dante, Ismael Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos etc. Ante a ausência justificada da defensora pública sob o ofício 

n°92/2018/DPMT, nomeio a Dra. Marcia de Campos Luna para acompanhar 

a audiência e fixo seus honorários advocatícios em 4 URH’S que deverão 

ser pagos pelo Estado do Mato Grosso servindo esta decisão como título 

judicial que deverá ser selada pela secretária desse juízo. Declaro 
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encerrada a instrução. Dê-se vistas a Defensoria Pública e ao Dr. Felipe 

de Oliveira Alexandrino para apresentação de Alegações Finais no prazo 

legal. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55365 Nr: 1568-97.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maristela Queiroz - 

OAB:269415/SP, Wesler Augusto de Lima Pereira - OAB:214225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchil Tulio - OAB:11.640, Fernando do Nascimento Melo - 

OAB:9110/MT, Krikor Kaysserlian - OAB:26.797

 Proceder a intimação do embargado, Banco Santander Brasil S/A, 

cientificando acerca da devoução dos autos a esta secretaria, estando 

disponível para carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64446 Nr: 1776-13.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eliane Regina da Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 Intimar a parte autora acerca do mandado de constatação de fls. 132/136, 

pra manifestarno prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25771 Nr: 3763-31.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ediana Aparecida Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 Initmar a parte autora acerca do mandado e certidão de fls. 166/168, para 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23877 Nr: 1886-56.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Angelo de Moraes Veiculos- A.M.Veiculos, 

Adelço de Moraes, Pedro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do Réu de 

folhas 123/125, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60454 Nr: 3042-69.2013.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilço Contini, Everaldo Contini, Gilson Contini, Gilnei 

Contini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Nilson, Silvio Ramos Pereira, Nilço 

Contini, Geraldo Marcos Teixeira Dias, Maria Augusta Fernandes Teixeira, 

Mariluci Ramos Pereira, Inir Contini, Altivir Piovesan, Iorlecia Silva Costa 

Nontini, Gilmar José Contini, Everaldo Contini, Cenoir Aparecida Gonçalves 

Contini, Vanilda Leal da Silva Piovesan, Espólio de David Dias Galvão 

repres. Por Marcia Mara Motta Galvão, Madeireira Juara Ltda, Antonio 

Menezes de Andrade, Cecilia de Oliveira Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de sua advogada, 

Dra.Patrícia Quessada Milan, para manifestar acerca da petição de fls. 

522, da Procuradoria Geral da União, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99362 Nr: 6358-51.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Carlos Ortiz ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 2237-58.2009.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priminho Antonio Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Inobstante o pedido de citação do executado por edital, não está 

comprovado nos autos sua não localização, mas sim dificuldade em 

encontrá-lo no endereço indicado.

Desse modo, intime-se a parte autora para requerer outros meios de 

citação no endereço indicado nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73326 Nr: 2806-49.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Donizete Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG

 DECISÃO

 I. Converto o julgamento antecipado em diligência, para o fim de determinar 

que o Requerente junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia 

frontal do documento de identidade, o qual consta a foto e a assinatura do 

autor Claudinei Donizete Farias.

 II. Em seguida, intime-se a parte Requerida para que querendo se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

III. Após, conclusos para deliberação.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 21192 Nr: 3613-84.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Altino, Eduarda da Costa Zolondek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Rogério Heitmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pinheiro - OAB:2621

 Vistos etc;A exceção de pré-executividade de f. 221/242 alegando a 

prescrição do negócio jurídicoOcorre que a alegada prescrição já foi 

objeto de análise pela sentença de f. 145/148, que textualmente afastou a 

hipótese de ocorrência da prescrição e decadência.Com efeito, operou-se 

a coisa julgada, sendo defeso a este juízo ressucitar questão já encerrada 

em grau de definitividade.Somente é viável a discussão acerca de 

prescrição, em exceção de pré-executividade, na hipótese da prescrição 

ter se operado após a sentença transitada em julgado. Nesse sentido: (...). 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a exceção de pré-executividade, 

tendo em vista que a sentença, transitada em julgado, já afastou a 

hipótese de prescrição e decadência.Cumpra-se a decisão de f. 217/218, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86004 Nr: 5267-57.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Martins Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ronaldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:9248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Intimar patrono da parte autora para retirar Carta Precatória em secretaria, 

para seu devido cmprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55379 Nr: 1585-36.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Antonio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

laudo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41236 Nr: 1675-78.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECFBC, ECFB, PFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte exequente pleiteia a utilização do sistema BACENJUD, visando à 

penhora de dinheiro dos valores devidos pela parte executada, eis que 

devidamente intimada não pagou o débito.

 Tendo em vista que a parte executada, apesar de intimada não pagou a 

dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária 

pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 128/129, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de calculo de fls. 130-v. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar impugnação 

(art. 854, § 3º do CPC).

e) Apresentada impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 33134 Nr: 834-54.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Almeida, José Carlos Antero Joaquim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS ANTERO JOAQUIM, Cpf: 

04556633192, Rg: 1852154-1, Filiação: Sebastião Antero Joaquim e Emilia 

Gonçalves Joaquim, data de nascimento: 27/10/1988, brasileiro(a), natural 

de Juara-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 9959-3980(irmão). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

considerando a presença de indícios de autoria e prova da materialidade 

delitiva, bem como em razão do princípio in dubio pro societate, 

PRONUNCIO os acusados Mauricio Almeida, nas penas do art. 121, caput 

c/c art. 14, inciso II c/c art. 73, todos do Código Penal c/c art. 16, paragrafo 

único, inciso V da Lei 10.826/03 e José Carlos Antero Joaquim nas penas 

do art. 16, paragrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003.Considerando 

que os acusados estão em liberdade e não havendo quaisquer das 

hipóteses que recomendassem sua prisão cautelar, deixo de decretar sua 

prisão (art. 413, § 3º do CPP).Intimem-se os acusados pessoalmente, nos 

termos do artigo 420, inciso I, do Código de Processo Penal. Na hipótese 

do mesmo não ser encontrado no endereço declinado nos autos, o que 

deverá ser certificado, desde já determino sua intimação por edital no 

prazo legal.Ciência ao Ministério Público e à defesa.Após o decurso do 

prazo recursal, junte-se folha de antecedentes criminais atualizada dos 

acusados e dê-se vista dos autos ao Ministério Público e defesa, pelo 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 422 do Código de Processo 

Penal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 21 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 
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art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 42170 Nr: 2603-29.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, RK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Tapera Kayabi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Augusto Lima do 

Nascimento. - OAB:6.821-B, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN 

- OAB:18930/MT

 Cód. 42170

Vistos.

Considerando a convocação deste Magistrado para prestar depoimento na 

Comarca de Cuiabá, conforme contato telefônico com o Auxiliar da 

Presidência, Dr. Túlio Duailibi Alves Souza, REDESIGNO a audiência para o 

dia 30/04/2019 às 14h00min.

Intimem-se.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Juara/MT, 21 de setembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63336 Nr: 764-61.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer no dia 10/10/2018, ao Plenário 

do Ttribunal do Júri, situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado, 

onde se procederá o julgamento do processo código n. 63336.

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 

brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 

CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 

ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou  Campus  da  UNEMAT,  Jua ra /MT ,  t e l e f o n e  6 6  

99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 

352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 

BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 
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Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 21 de setembro de 2018.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito – Pres. do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104095 Nr: 18-57.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Rodrigues Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Promovo a intimação do Advogado para que manifeste o endereço do Réu 

CRISTIANO RODRIGUES CORREIA, tendo em vista a certidão do oficial de 

justiça ref: 112.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 37930 Nr: 1966-15.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madair Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Cód. 37390

Vistos.

Considerando a convocação deste Magistrado para prestar depoimento na 

Comarca de Cuiabá, conforme contato telefônico com o Auxiliar da 

Presidência, Dr. Túlio Duailibi Alves Souza, REDESIGNO a audiência para o 

dia 07/05/2019 às 14h00min.

Intimem-se o réu e o seu advogado constituído.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Juara/MT, 21 de setembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 74225 Nr: 3273-28.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tobias Piva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Cód. 74225

Vistos.

Considerando a convocação deste Magistrado para prestar depoimento na 

Comarca de Cuiabá, conforme contato telefônico com o Auxiliar da 

Presidência, Dr. Túlio Duailibi Alves Souza, REDESIGNO a audiência para o 

dia 30/04/2019 às 16h00min.

Intimem-se.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Juara/MT, 21 de setembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85363 Nr: 4859-66.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamilson Ribeiro de Castro, Vanderson Crixi da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Cód. 85363

Vistos.

Considerando a convocação deste Magistrado para prestar depoimento na 

Comarca de Cuiabá, conforme contato telefônico com o Auxiliar da 

Presidência, Dr. Túlio Duailibi Alves Souza, REDESIGNO a audiência para o 

dia 30/04/2019 às 16h30min.

Intimem-se.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 40155 Nr: 610-48.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Quirino Padre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE QUIRINO PADRE, Cpf: 

58106120163, Rg: 1547288-4, Filiação: Cicero Quirino Padre e de Rosena 

Maria da Conceição, data de nascimento: 27/02/1939, brasileiro(a), natural 

de União dos Palmares-AL, casado(a), aposentado, Telefone (66) 

8437-8578. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, 

para condenar José Padre Quirino devidamente qualificado nos autos, 

como incurso nas penas dos artigos 217-A do Código Penal.Passo à 

dosimetria da pena, atento ao sistema trifásico positivado no art. 68, do 

CP.O crime previsto no art. 217-A do Código Penal é assim transcrito:“Art. 

271-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 

14 (catorze) anos: Pena – reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) 

anos”.Analisando-se as circunstâncias judiciais, verifica-se que a conduta 

do acusado é reprovável, face a frieza de sua conduta; sua folha de 

antecedentes criminais não registra fatos desabonadores; não há 

elementos acerca da conduta social do agente que sejam dignos de nota; 

a personalidade do réu dependeria de maior análise, não havendo nos 

autos provas suficientes para considerá-la como tendente à violação de 

valores sociais; o crime foi motivado pela lascívia do acusado, o que 

constitui elementar do tipo. As circunstâncias do delito são graves, ante 

as peculiaridades já narradas, bem como em razão de o acusado ser 

pessoa responsável por cuidar da vítima, abusando da confiança que lhe 

foi depositada, tendo demonstrado, ainda, que premeditou sua conduta, 

vez que se aproveitou de momento em que a vítima estava dormindo. As 

consequências do crime certamente são graves, ante o terror exercido 

pelo réu sobre a vítima, o que dificilmente será superado pela mesma e 

sua família.Assim, fixo a pena base em 08 (oito) anos de 

reclusão.Presente a atenuante do art. 65, inciso I do Código Penal, eis que 

o acusado possui mais de 70 anos na data desta sentença. Presente de 

igual forma a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f” (relação de 

hospitalidade), motivo pelo qual as compenso e mantenho a pena em 08 

(oito) anos de reclusão, ao qual torno definitiva ante a ausência de outras 

causas de aumento ou diminuição de pena.Considerando que o acusado 

respondeu ao processo em liberdade, concedo ao mesmo o direito de 

recorrer em liberdade.O regime inicial de cumprimento da pena é o 

SEMIABERTO.Incabíveis a substituição por pena restritiva de direito e a 
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suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).Deixo de 

fixar reparação pelos danos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, 

IV do CPP, eis que não houve requerimento expresso pela acusação, não 

sendo exercido o contraditório pelo acusado.Condeno o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais, devendo ser intimado para o seu 

pagamento. Na hipótese de quedar-se inerte, certifique-se, anote-se e 

comunique-se o Tribunal de Justiça para cobrança.Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, 

comunique-se ao TRE/MT, INI, INFOSEG e Cartório Distribuidor, 

cumprindo-se as demais determinações constantes do item 7.16.1 da 

CNGC. P.R.I.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 24 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 42170 Nr: 2603-29.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, RK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Tapera Kayabi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Augusto Lima do 

Nascimento. - OAB:6.821-B, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN 

- OAB:18930/MT

 Procedo a intimação das partes acerca da data correta da audiência 

designada pelo juízo, a ocorrer em dia 02 de outubro de 2018 às 

14h00min, consoante despacho de fl. 253-v.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 72654 Nr: 2526-78.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Fernandes Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENIO FERNANDES REZENDE, Cpf: 

93665695104, Rg: 1089165-0, Filiação: Leila Fernandes Rezende, data de 

nascimento: 31/07/1977, natural de Rondonopolis-MT, casado(a), 

pecuarista/vaqueiro/ triturador, Telefone (66) 99976-9929. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

ABSOLVER o acusado ENIO FERNANDES REZENDE, já qualifico nos autos, 

pela acusação do delito descrito no art. 147 do Código Penale 

CONDENÁ-LO como incurso na pena do art. 129, § 9º do código Penal, 

com as implicações da Lei 11.340/03, cuja pena passo a 

dosar.DOSIMETRIA DA PENA – ART. 129, §9º DO CP.O delito de lesão 

corporal no âmbito da violência doméstica possui pena de detenção de 03 

(três) meses a 03 (três) anos.Quanto à culpabilidade verifica-se que é 

normal à espécie, nada tendo a se valorar; Antecedentes: imaculados. 

Não há notícia acerca de sua conduta social; No que tange a 

personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por 

que, deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; 

as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo e, por 

fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.À 

vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base 

para o delito de lesão corporal qualificada por violência doméstica em 3 

(três) meses de detenção.Não verifico a presença de circunstâncias 

agravantes.Verifico a presença de uma circunstância atenuante, qual 

seja, a confissão parcial do réu em juízo (art. 65, III, “d”). Todavia, uma vez 

que as circunstâncias atenuantes não podem diminuir a quem do mínimo 

legal estabelecido como pena, deixo de valorá-la, conforme dispõe a 

súmula 231 do ST. Não há causas de aumento ou diminuição da 

pena.Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção.Em 

análise novamente do artigo 59 (circunstâncias judiciais acima), bem como 

dos artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena final aplicada ao caso 

concreto, estabeleço o regime ABERTO para o início do cumprimento da 

pena.Em face da natureza do delito, não cabe a conversão em penas 

restritivas de direito (CP, 44).Tendo em vista que a pena é inferior a dois 

anos, o sentenciado faz jus ao sursis do artigo 77 do Código Penal, 

devendo cumprir as seguintes condições pelo prazo de dois anos: a) 

proibição de frequentar bares, boates e afins. b) proibição de ausentar-se 

da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento 

pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades.Considerando que nos autos não existem elementos suficientes 

para aferir prejuízos sofridos pela vítima, deixo de fixar valores mínimos 

para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 

387, IV do CPP.Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 

804 do Código de Processo Penal.Por fim, concedo ao acusado o direito 

de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do 

Código de Processo Penal nos presentes autos.Após, o trânsito em 

julgado:a) oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 

15, III, da CF e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações 

Criminais) e;b) expeça-se guia de execução penal; Cumpra-se expedindo 

o necessário e após, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Juara/MT, 24 de outubro de 2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 24 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 93021 Nr: 3196-48.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino Clemente Parapina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimar a defesa do reeducando para se manifestar sobre o cálculo de 

pena de ref. 108.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101890 Nr: 7728-65.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a pena do recuperando Adalberto 

Francisco dos Santos foi readequada pelo E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grasso, sendo fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa 

no regime aberto, substituída por restritivas de direito.

Sendo assim, uma vez que o regime de pena foi modificado, coloque-se o 

reeducando em regime ABERTO, imediatamente, se por outro motivo não 

estiver cumprindo a pena no regime semiaberto.

 No mais, tendo em vista que o término da pena dar-se-á no dia 

16/10/2018, determino que Adalberto compareça para justificar suas 

atividades mais uma vez, antes do lapso temporal sobredito.

Com o devido comparecimento e atingido marco temporal para o 

cumprimento integral da pena, abra-se vista ao Ministério Público para se 

manifestar.

 Intime-se o reeducando e o seu advogado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.
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Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001175-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HUENDEL ROLIM WENDER (ADVOGADO(A))

BARBARA LEONOR BEZERRA (ADVOGADO(A))

MARCELA SILVA ABDALLA (ADVOGADO(A))

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANYARA MESQUITA DE ABREU

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001175-27.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Manifesta-se o autor 

por meio da petição de ID. 15469549, requerendo a redesignação da 

audiência agendada para o dia 24/09/2018, alegando, para tanto, que foi 

intimado para pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para oitiva 

da testemunha arrolada somente em 19/09/2018 e, mesmo tendo 

comprovado o devido recolhimento no dia posterior, entende não haver 

tempo hábil para devida intimação. Assinalou, ainda, que possui escritório 

na cidade de Cuiabá/MT e devido a distância entre as cidades depende de 

transporte aéreo para chegar na comarca, todavia, não localizou voos 

disponíveis na data da solenidade, impossibilitando o comparecimentos 

dos seus causídicos no ato. Em que pese o pedido formulado, entendo 

que as justificativas apresentadas não são suficientes para o acolhimento 

da pretensão e, isso porque, conforme se dessume da certidão de ID. 

15487565, o protocolo do ofício para comparecimento da testemunha na 

solenidade já foi devidamente cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça. Da 

mesma forma, pela simples razão de existirem outros meios de locomoção 

disponíveis às partes (carro e ônibus), não merece acolhimento o 

argumento de que a inexistência de voos para esta comarca impedirá que 

os patronos do autor compareçam na solenidade designada. Portanto, 

rejeito o pedido de redesignação do ato processual, mantendo a audiência 

anteriormente agendada, devendo os peticionários serem comunicados da 

decisão judicial por qualquer meio de comunicação válido e mais célere, 

além da possibilidade de consulta do andamento processual no próprio 

sistema Apolo. Às providências. Juína/MT, 21 de setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000393-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS (ADVOGADO(A))

SOUZA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA (AUTOR(A))

RODRIGO SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

JULIANO CRUZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número Único: 1000393-54.2017.8.11.0025 Requerentes: 

Souza Rodrigues Serviços Médicos Ltda. e Outro Requeridos: Instituto de 

Tecnologias Sociais e Município de Juína Vistos, etc. Trata-se de ação 

ordinária de cobrança movida por Souza Rodrigues Serviços Médicos 

Ltda. e Rodrigo Souza Rodrigues em face da Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP) denominada Instituto de Tecnologias 

Sociais e do Município de Juína, porque, segundo os demandantes, seriam 

eles credores do montante R$ 190.500,00, referentes a contrato de 

prestação de serviços entabulado entre a primeira requerente e a primeira 

demandada, o qual não teria sido integralmente quitado pelos réus. 

Afirmam que o médico administrador da pessoa jurídica autora ajuizou 

perante a Justiça do Trabalho ação de reconhecimento de vínculo 

empregatício, cuja competência teria sido declinada em favor desta Justiça 

Comum, na medida em que o contrato sob enfoque teria sido celebrado 

entre duas pessoas jurídicas, faltando a ele o elemento da pessoalidade 

para que se pudesse discutir o vínculo laboral. Aduzem, entretanto, que a 

existência do contrato é indiscutível, assim como seria induvidosa a 

inadimplência que se extrai das próprias correspondências eletrônicas 

mantidas entre os litigantes, argumentando, ademais, que há 

responsabilidade solidária na hipótese, porque a contratação se realizou a 

partir de termo de parceria público privada firmado entre a municipalidade 

e a OSCIP, destinado à prestação de serviços médicos nas especialidades 

de cirurgia geral e anestesiologia, e por força disso, era incumbência do 

Município de Juína não somente repassar os recursos financeiros 

decorrentes da parceria, mas também, supervisionar e fiscalizar a 

execução do Termo, através de Comissão de Avaliação, como 

determinava o próprio Termo de Parceria, o que não foi feito de modo 

efetivo, permitindo o inadimplemento denunciado na hipótese. Ajuizada a 

ação, foi rejeitada a concessão da tutela de urgência e determinada a 

citação das partes, tendo a primeira demandada se mantido inerte, 

postando-se omissa quanto ao ônus processual de se defender, ao passo 

que o Município de Juína ofertou defesa, suscitando, em preliminar, a sua 

ilegitimidade para responder à ação, porque inexiste responsabilidade 

solidária dos entes públicos por conta de contratos de terceirização ou 

parceria, cabendo, unicamente, a discussão de eventual subsidiariedade, 

desde que comprovada ação ou omissão irregular do contratante, o que 

não teria sequer sido aventado na hipótese. Em sede meritória, assinala 

inexistir qualquer saldo devedor a ser pago aos demandantes, porque os 

valores da parceria público-privada foram todos repassados 

corretamente, não havendo que se discutir de eventual dever de pagar 

qualquer despesa a mais na hipótese. É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO Resenhados os fatos ocorridos na tramitação processual, 

conclui-se de modo fácil que não existem mais questões fáticas a serem 

dirimidas em dilação probatória, porque a inadimplência quanto aos 

serviços prestados não foi objeto de controvérsia entre as partes, visto 

que a contratante é revel, e também porque a discussão da 

responsabilidade do ente público tornou-se matéria eminentemente jurídica, 

já que limitaram-se os autores a dizer que haveria o dever de responder, 

solidária ou subsidiariamente, por imposição legal ou mesmo por inercia em 

fiscalizar o contrato, o que seria fato decorrente da constatação de que a 

OSCIP não teria pago os médicos contratados. Vale dizer: ainda que a 

omissão fiscalizatória seja matéria passível de prova, quedaram-se as 

autoras inertes em apontar como se deu a mencionada inercia, 

limitando-se a dizer que ela se demonstra pela prova da inadimplência da 

contratada para com os prestadores de serviço a quem ela terceirizou a 

execução material do contrato de parceria firmado com a municipalidade. 

Dito isso, dou por encerrada a fase de colheita de provas e passo 

diretamente ao julgamento da lide, como obrigação impositiva derivada da 

ideia de duração razoável do processo como direito constitucional do 

cidadão. Passando, então, ao julgamento da matéria judicializada, a mim 

parece irrefutável a alegação de ilegitimidade passiva do segundo 

demandado (Município de Juína), na medida em que acha-se pacificado na 

jurisprudência das Altas Cortes que contratos de terceirização, de 

parcerias público-privadas ou congêneres são atos administrativos em 

sua essência e, portanto, gozam da presunção de legalidade que é 

atributo dessa espécie de ato, não havendo presunção contra a 

Administração Pública nesse âmbito contratual. Vale dizer: é possível que 

a Administração Pública seja chamada a responder por atos de seus 

parceiros/contratados, mas isso se faz excepcionalmente, recaindo sobre 

o suposto ofendido o ônus de provar a culpa, in elegendo ou in vigilando, 

do ente administrativo, o que longe se está de restar demonstrado nestes 

autos, porque os autores limitaram-se a dizer que a municipalidade não 

fiscalizou adequadamente o contrato com a OSCIP, sob o isolado 

argumento de que se tivesse fiscalizado não teria ocorrido inadimplência. 

Sendo assim, incide na hipótese o entendimento que é uníssono na 

Suprema Corte no sentido de que a responsabilidade do Estado, nessas 

hipóteses, é subsidiária e excepcional, cabendo ao particular ofendido 

apontar de modo concreto onde estaria a causa justificante da 

responsabilização, o que inexistiu na hipótese. Colho da lição da Suprema 

Corte: “A exceção à regra geral estabelecida no art. 71, § 1º, da Lei n. 

8.666/1993 é a responsabilização subsidiária da Administração Pública em 

caso de descumprimento de contrato firmado com empresa terceirizada, 

contrato administrativo que não se confunde com os contratos de trabalho 

ajustados entre empresa vencedora de licitação e seus trabalhadores. 

Como toda exceção, deve ser interpretada com parcimônia e cautela, eis 
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que a manutenção de atos reclamados, como na espécie vertente, exige 

objetiva e cabal comprovação de a Administração Pública ter deixado de 

observar as normas relativas à validade do contrato firmado ou 

descumprido o dever de fiscalizar a execução deste. Para afirmar a 

responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles 

encargos, imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a 

conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, que se tenha 

comprovado essa circunstância no processo. Sem a produção dessa 

prova, subsiste o ato administrativo, e a Administração Pública exime-se 

da responsabilidade por obrigações trabalhistas com relação àqueles que 

não compõem os seus quadros. Não se está a sugerir seja a 

Administração Pública irresponsável pela conduta dos agentes públicos. 

Entretanto os trabalhadores de empresa contratada não são agentes 

públicos. (...) Esse o motivo para a excepcionalidade da responsabilização 

subsidiária da Administração Pública, que não se pode dar por mera 

presunção. Em numerosas reclamações ajuizadas neste Supremo Tribunal 

sobre a matéria, entre as quais, por exemplo, a Reclamação n. 15.610/RS, 

Relator o Ministro Teori Zavascki, vem sendo afirmado: “Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E 

À SÚMULA VINCULANTE 10. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SÚMULA 331 

DO TST. ATRIBUIÇÃO DE CULPA AO ENTE PÚBLICO POR PRESUNÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO” (Tribunal Pleno, DJ 15.10.2013). Assim também: “AGRAVO 

REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE 

SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS ENCARGOS 

TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI N. 

8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 

AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.926-AgR/PR, de minha 

relatoria, Tribunal Pleno, DJe 9.2.2012). Confiram-se ainda as seguintes 

decisões monocráticas: Rcl n. 14.003/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, 

DJ 6.11.2013; Rcl n. 14.011/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 

6.1.2013; Rcl n. 15.474/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 6.11.2013; 

Rcl n. 16.516-MC/SP, de minha relatoria, DJ 4.11.2013; Rcl n. 16.395/BA, 

Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 16.10.2013; Rcl n. 16.238-MC/DF, Relator 

o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 2.10.2013; Rcl n. 16.348-MC/SP, de 

minha relatoria, DJ 23.9.2013; Rcl n. 16.309-MC/BA, de minha relatoria, DJ 

19.9.2013; Rcl n. 16.189/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 4.10.2013; 

Rcl n. 16.200-MC/PR, de minha relatoria, DJ 28.8.2013; Rcl n. 15.987/SP, 

Relator o Ministro Teori Zavascki, DJ 23.8.2013; Rcl n. 16.092-MC/ES, de 

minha relatoria, DJ 15.8.2013; Rcl n. 13.981/SP, Relator o Ministro Dias 

Toffoli, DJ 9.8.2013; Rcl 15.677-MC/RS, de minha relatoria, DJ 15.5.2013; 

Rcl n. 15.628-MC/SP, de minha relatoria, DJ 2.5.2013; Rcl n. 15.263-MC/RS, 

Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 22.3.2013; Rcl n. 13.252/PR, 

Relator o Ministro Teori Zavascki, DJ 19.3.2013; Rcl n.12.677/SP, Relator o 

Ministro Teori Zavascki, DJ 19.3.2013; Rcl n. 12.956/DF, Relator o Ministro 

Teori Zavascki, DJ 20.3.2013; Rcl n. 11.748/RO, Relator o Ministro Marco 

Aurélio, DJ 29.11.2012; e Rcl n. 7.517-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo 

Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 14.4.2011. Como realcei no julgamento 

da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DF, a imputação de 

responsabilidade subsidiária à Administração Pública, desacompanhada 

da demonstração efetiva e suficiente da irregularidade do comportamento, 

comissivo ou omissivo, quanto à fiscalização do contrato de prestação de 

serviços, é “rigorosamente, fragorosamente e exemplarmente contrária à 

Constituição, porque o artigo 37, § 6º, trata de responsabilidade objetiva 

patrimonial ou extracontratual. Aqui é responsabilidade contratual” (DJ 

9.9.2011). Não se questiona a competência da Justiça do Trabalho para 

processar e julgar demandas nas quais se analisa a responsabilidade 

subsidiária da Administração Pública por descumprimento da Lei n. 

8.666/1993, nem se debate sobre a natureza jurídica das obrigações 

decorrentes dos contratos firmados entre a Administração e a empresa 

terceirizada e entre esta e seus empregados. Assenta-se apenas a 

impossibilidade jurídica de se imputar culpa sem a respectiva prova de o 

dano suportado pelo trabalhador decorrer diretamente de irregularidade da 

conduta dos agentes públicos” (STF, Recl., Relatora: Ministra Cármen 

Lúcia). Ainda que aqui estejamos diante de contrato de natureza cível, a 

finalidade era a execução de serviços médicos, por um dos dois sócios da 

empresa contratada, e, por consequência, a discussão se prende, 

igualmente, em definir o âmbito de responsabilidade do ente público em 

caso de inadimplementos de pessoa jurídica por ele contratada, sendo 

perfeitamente válido o raciocínio anteriormente apontado, ou seja, de que 

inexiste responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária do Estado por 

ilação, dedução ou imposição objetiva de um dever abstrato de controle e 

fiscalização, havendo de ser demonstrada a relação de causalidade entre 

a conduta comissiva ou omissiva do ente estatal contratante com o 

resultado danoso aventado pelo credor, o que, reitere-se, não se tratou de 

demonstrar nem por aproximação, no caso em riste. Dessarte, reconheço 

a ilegitimidade passiva do Município de Juína para responder pela ação de 

cobrança ora engendrada, extinguindo, quanto a ele, o processo, sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Passo seguinte, 

avançando ao meritum causae limita-se a questão de fundo a auscultar 

qual seria o valor real do débito alegadamente inadimplido pela primeira 

demandada, que, revel, nada trouxe aos autos de colaborativo para 

elucidação da quaestio. Sendo assim, e não havendo dúvidas da 

contratação e da execução dos serviços pelos demandantes, a questão 

que se coloca, a par da revelia da primeira demandada, é a quantificação 

do débito em aberto, já que a inadimplência não foi controvertida. Diz-se 

isso porque apesar de insistir o autor na cobrança de um crédito de 

supostamente R$ 190.500,00 não cuidou de apontar de onde se originaria 

esse valor, que aparece unicamente em um e-mail trocado entre ele e a 

pessoa identificada como Julio Cesar Vieira (id. 6104898), mas que não 

possui lastro em Nota Fiscal de Serviço nem qualquer outro documento 

que se possa reconhecer como legítimo. Destaque-se que segundo o 

Termo de Parceria firmado entre Município de Juína e ITS, o representante 

legal da OSCIP era identificado como sendo o sr. Gabriel Moreira Coelho, 

não havendo referência alguma ao aludido sr. Julio Cesar. Mais ainda: 

segundo o contrato firmado entre a OSCIP e a pessoa jurídica constituída 

pelo autor (primeira requerente), o pacto seria de 12 meses, contemplando 

a prestação de serviços médicos sequenciais, ao preço de R$ 60.000,00 

por mês, mas é incontroverso que a duração não se deu na forma 

pactuada, porque iniciou-se em 19/12/2015 e perdurou somente até 

05/08/2016, sendo que nesse período, o próprio médico admite ter se 

ausentado por um total de 30 dias (10 dias em janeiro e outros 20 dias em 

julho de 2016). Fazendo uma simples conta aritmética e considerando que 

apesar da contratada possuir dois médicos, somente o segundo 

demandante veio a Juína e executou os serviços, é fácil concluir que o 

período de duração da avença e de prestação dos serviços 

compreendeu, tão somente, 7 meses e 15 dias (19/12/2015 a 05/08/2016) 

e dentro desse período, não houve prestação de serviços de 02 a 

11/01/2016 e de 01 a 19/07/2016, razão porque, o total de meses 

trabalhados é de 6 meses e 15 dias, totalizando, assim, à míngua de prova 

em contrário sobre eventuais inexecuções dos serviços, um montante de 

R$ 390.000,00 devidos pelo contrato todo. Ora, se o próprio autor admite o 

recebimento de R$ 271.000,00 no período, é simples concluir que o valor 

perquirido na inicial não é devido integralmente, razão porque, Julgo 

Parcialmente Procedente a pretensão inicial, e o faço com resolução de 

mérito, nos moldes do art. 487, I, NCPC, para, declarada a ilegitimidade 

passiva do segundo requerido, condenar a primeira requerida (ITS- 

Instituto de Tecnologias Sociais) a pagar ao autor, o valor equivalente a R$ 

119.000,00, relativos ao saldo contratual inadimplido, sobre os quais 

deverão incidir juros de mora, a partir da citação, e correção monetária 

desde a data em que os serviços deveriam ter sido pagos (mora ex re). 

Ante a sucumbência recíproca, distribuo os ônus com as custas 

processuais em 65% pela primeira requerida e 35% pelos autores, 

invertendo essa proporção no que pertine aos honorários de 

sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação, e devidos em 

65% ao patrono do autor e 35% à Procuradoria Municipal, se existente 

norma autorizadora do recebimento de verbas sucumbenciais e desde que 

limitado ao teto do funcionalismo público. Transitada em julgado, não 

havendo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se até futura 

provocação do interessado. P.I.C. Juína (MT), 18 de setembro de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000393-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS (ADVOGADO(A))

SOUZA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA (AUTOR(A))

RODRIGO SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 510 de 854



LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

JULIANO CRUZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número Único: 1000393-54.2017.8.11.0025 Requerentes: 

Souza Rodrigues Serviços Médicos Ltda. e Outro Requeridos: Instituto de 

Tecnologias Sociais e Município de Juína Vistos, etc. Trata-se de ação 

ordinária de cobrança movida por Souza Rodrigues Serviços Médicos 

Ltda. e Rodrigo Souza Rodrigues em face da Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP) denominada Instituto de Tecnologias 

Sociais e do Município de Juína, porque, segundo os demandantes, seriam 

eles credores do montante R$ 190.500,00, referentes a contrato de 

prestação de serviços entabulado entre a primeira requerente e a primeira 

demandada, o qual não teria sido integralmente quitado pelos réus. 

Afirmam que o médico administrador da pessoa jurídica autora ajuizou 

perante a Justiça do Trabalho ação de reconhecimento de vínculo 

empregatício, cuja competência teria sido declinada em favor desta Justiça 

Comum, na medida em que o contrato sob enfoque teria sido celebrado 

entre duas pessoas jurídicas, faltando a ele o elemento da pessoalidade 

para que se pudesse discutir o vínculo laboral. Aduzem, entretanto, que a 

existência do contrato é indiscutível, assim como seria induvidosa a 

inadimplência que se extrai das próprias correspondências eletrônicas 

mantidas entre os litigantes, argumentando, ademais, que há 

responsabilidade solidária na hipótese, porque a contratação se realizou a 

partir de termo de parceria público privada firmado entre a municipalidade 

e a OSCIP, destinado à prestação de serviços médicos nas especialidades 

de cirurgia geral e anestesiologia, e por força disso, era incumbência do 

Município de Juína não somente repassar os recursos financeiros 

decorrentes da parceria, mas também, supervisionar e fiscalizar a 

execução do Termo, através de Comissão de Avaliação, como 

determinava o próprio Termo de Parceria, o que não foi feito de modo 

efetivo, permitindo o inadimplemento denunciado na hipótese. Ajuizada a 

ação, foi rejeitada a concessão da tutela de urgência e determinada a 

citação das partes, tendo a primeira demandada se mantido inerte, 

postando-se omissa quanto ao ônus processual de se defender, ao passo 

que o Município de Juína ofertou defesa, suscitando, em preliminar, a sua 

ilegitimidade para responder à ação, porque inexiste responsabilidade 

solidária dos entes públicos por conta de contratos de terceirização ou 

parceria, cabendo, unicamente, a discussão de eventual subsidiariedade, 

desde que comprovada ação ou omissão irregular do contratante, o que 

não teria sequer sido aventado na hipótese. Em sede meritória, assinala 

inexistir qualquer saldo devedor a ser pago aos demandantes, porque os 

valores da parceria público-privada foram todos repassados 

corretamente, não havendo que se discutir de eventual dever de pagar 

qualquer despesa a mais na hipótese. É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO Resenhados os fatos ocorridos na tramitação processual, 

conclui-se de modo fácil que não existem mais questões fáticas a serem 

dirimidas em dilação probatória, porque a inadimplência quanto aos 

serviços prestados não foi objeto de controvérsia entre as partes, visto 

que a contratante é revel, e também porque a discussão da 

responsabilidade do ente público tornou-se matéria eminentemente jurídica, 

já que limitaram-se os autores a dizer que haveria o dever de responder, 

solidária ou subsidiariamente, por imposição legal ou mesmo por inercia em 

fiscalizar o contrato, o que seria fato decorrente da constatação de que a 

OSCIP não teria pago os médicos contratados. Vale dizer: ainda que a 

omissão fiscalizatória seja matéria passível de prova, quedaram-se as 

autoras inertes em apontar como se deu a mencionada inercia, 

limitando-se a dizer que ela se demonstra pela prova da inadimplência da 

contratada para com os prestadores de serviço a quem ela terceirizou a 

execução material do contrato de parceria firmado com a municipalidade. 

Dito isso, dou por encerrada a fase de colheita de provas e passo 

diretamente ao julgamento da lide, como obrigação impositiva derivada da 

ideia de duração razoável do processo como direito constitucional do 

cidadão. Passando, então, ao julgamento da matéria judicializada, a mim 

parece irrefutável a alegação de ilegitimidade passiva do segundo 

demandado (Município de Juína), na medida em que acha-se pacificado na 

jurisprudência das Altas Cortes que contratos de terceirização, de 

parcerias público-privadas ou congêneres são atos administrativos em 

sua essência e, portanto, gozam da presunção de legalidade que é 

atributo dessa espécie de ato, não havendo presunção contra a 

Administração Pública nesse âmbito contratual. Vale dizer: é possível que 

a Administração Pública seja chamada a responder por atos de seus 

parceiros/contratados, mas isso se faz excepcionalmente, recaindo sobre 

o suposto ofendido o ônus de provar a culpa, in elegendo ou in vigilando, 

do ente administrativo, o que longe se está de restar demonstrado nestes 

autos, porque os autores limitaram-se a dizer que a municipalidade não 

fiscalizou adequadamente o contrato com a OSCIP, sob o isolado 

argumento de que se tivesse fiscalizado não teria ocorrido inadimplência. 

Sendo assim, incide na hipótese o entendimento que é uníssono na 

Suprema Corte no sentido de que a responsabilidade do Estado, nessas 

hipóteses, é subsidiária e excepcional, cabendo ao particular ofendido 

apontar de modo concreto onde estaria a causa justificante da 

responsabilização, o que inexistiu na hipótese. Colho da lição da Suprema 

Corte: “A exceção à regra geral estabelecida no art. 71, § 1º, da Lei n. 

8.666/1993 é a responsabilização subsidiária da Administração Pública em 

caso de descumprimento de contrato firmado com empresa terceirizada, 

contrato administrativo que não se confunde com os contratos de trabalho 

ajustados entre empresa vencedora de licitação e seus trabalhadores. 

Como toda exceção, deve ser interpretada com parcimônia e cautela, eis 

que a manutenção de atos reclamados, como na espécie vertente, exige 

objetiva e cabal comprovação de a Administração Pública ter deixado de 

observar as normas relativas à validade do contrato firmado ou 

descumprido o dever de fiscalizar a execução deste. Para afirmar a 

responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles 

encargos, imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a 

conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, que se tenha 

comprovado essa circunstância no processo. Sem a produção dessa 

prova, subsiste o ato administrativo, e a Administração Pública exime-se 

da responsabilidade por obrigações trabalhistas com relação àqueles que 

não compõem os seus quadros. Não se está a sugerir seja a 

Administração Pública irresponsável pela conduta dos agentes públicos. 

Entretanto os trabalhadores de empresa contratada não são agentes 

públicos. (...) Esse o motivo para a excepcionalidade da responsabilização 

subsidiária da Administração Pública, que não se pode dar por mera 

presunção. Em numerosas reclamações ajuizadas neste Supremo Tribunal 

sobre a matéria, entre as quais, por exemplo, a Reclamação n. 15.610/RS, 

Relator o Ministro Teori Zavascki, vem sendo afirmado: “Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E 

À SÚMULA VINCULANTE 10. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SÚMULA 331 

DO TST. ATRIBUIÇÃO DE CULPA AO ENTE PÚBLICO POR PRESUNÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO” (Tribunal Pleno, DJ 15.10.2013). Assim também: “AGRAVO 

REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE 

SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS ENCARGOS 

TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI N. 

8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 

AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.926-AgR/PR, de minha 

relatoria, Tribunal Pleno, DJe 9.2.2012). Confiram-se ainda as seguintes 

decisões monocráticas: Rcl n. 14.003/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, 

DJ 6.11.2013; Rcl n. 14.011/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 

6.1.2013; Rcl n. 15.474/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 6.11.2013; 

Rcl n. 16.516-MC/SP, de minha relatoria, DJ 4.11.2013; Rcl n. 16.395/BA, 

Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 16.10.2013; Rcl n. 16.238-MC/DF, Relator 

o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 2.10.2013; Rcl n. 16.348-MC/SP, de 

minha relatoria, DJ 23.9.2013; Rcl n. 16.309-MC/BA, de minha relatoria, DJ 

19.9.2013; Rcl n. 16.189/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 4.10.2013; 

Rcl n. 16.200-MC/PR, de minha relatoria, DJ 28.8.2013; Rcl n. 15.987/SP, 

Relator o Ministro Teori Zavascki, DJ 23.8.2013; Rcl n. 16.092-MC/ES, de 

minha relatoria, DJ 15.8.2013; Rcl n. 13.981/SP, Relator o Ministro Dias 

Toffoli, DJ 9.8.2013; Rcl 15.677-MC/RS, de minha relatoria, DJ 15.5.2013; 

Rcl n. 15.628-MC/SP, de minha relatoria, DJ 2.5.2013; Rcl n. 15.263-MC/RS, 

Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 22.3.2013; Rcl n. 13.252/PR, 

Relator o Ministro Teori Zavascki, DJ 19.3.2013; Rcl n.12.677/SP, Relator o 

Ministro Teori Zavascki, DJ 19.3.2013; Rcl n. 12.956/DF, Relator o Ministro 

Teori Zavascki, DJ 20.3.2013; Rcl n. 11.748/RO, Relator o Ministro Marco 

Aurélio, DJ 29.11.2012; e Rcl n. 7.517-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo 

Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 14.4.2011. Como realcei no julgamento 

da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DF, a imputação de 
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responsabilidade subsidiária à Administração Pública, desacompanhada 

da demonstração efetiva e suficiente da irregularidade do comportamento, 

comissivo ou omissivo, quanto à fiscalização do contrato de prestação de 

serviços, é “rigorosamente, fragorosamente e exemplarmente contrária à 

Constituição, porque o artigo 37, § 6º, trata de responsabilidade objetiva 

patrimonial ou extracontratual. Aqui é responsabilidade contratual” (DJ 

9.9.2011). Não se questiona a competência da Justiça do Trabalho para 

processar e julgar demandas nas quais se analisa a responsabilidade 

subsidiária da Administração Pública por descumprimento da Lei n. 

8.666/1993, nem se debate sobre a natureza jurídica das obrigações 

decorrentes dos contratos firmados entre a Administração e a empresa 

terceirizada e entre esta e seus empregados. Assenta-se apenas a 

impossibilidade jurídica de se imputar culpa sem a respectiva prova de o 

dano suportado pelo trabalhador decorrer diretamente de irregularidade da 

conduta dos agentes públicos” (STF, Recl., Relatora: Ministra Cármen 

Lúcia). Ainda que aqui estejamos diante de contrato de natureza cível, a 

finalidade era a execução de serviços médicos, por um dos dois sócios da 

empresa contratada, e, por consequência, a discussão se prende, 

igualmente, em definir o âmbito de responsabilidade do ente público em 

caso de inadimplementos de pessoa jurídica por ele contratada, sendo 

perfeitamente válido o raciocínio anteriormente apontado, ou seja, de que 

inexiste responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária do Estado por 

ilação, dedução ou imposição objetiva de um dever abstrato de controle e 

fiscalização, havendo de ser demonstrada a relação de causalidade entre 

a conduta comissiva ou omissiva do ente estatal contratante com o 

resultado danoso aventado pelo credor, o que, reitere-se, não se tratou de 

demonstrar nem por aproximação, no caso em riste. Dessarte, reconheço 

a ilegitimidade passiva do Município de Juína para responder pela ação de 

cobrança ora engendrada, extinguindo, quanto a ele, o processo, sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Passo seguinte, 

avançando ao meritum causae limita-se a questão de fundo a auscultar 

qual seria o valor real do débito alegadamente inadimplido pela primeira 

demandada, que, revel, nada trouxe aos autos de colaborativo para 

elucidação da quaestio. Sendo assim, e não havendo dúvidas da 

contratação e da execução dos serviços pelos demandantes, a questão 

que se coloca, a par da revelia da primeira demandada, é a quantificação 

do débito em aberto, já que a inadimplência não foi controvertida. Diz-se 

isso porque apesar de insistir o autor na cobrança de um crédito de 

supostamente R$ 190.500,00 não cuidou de apontar de onde se originaria 

esse valor, que aparece unicamente em um e-mail trocado entre ele e a 

pessoa identificada como Julio Cesar Vieira (id. 6104898), mas que não 

possui lastro em Nota Fiscal de Serviço nem qualquer outro documento 

que se possa reconhecer como legítimo. Destaque-se que segundo o 

Termo de Parceria firmado entre Município de Juína e ITS, o representante 

legal da OSCIP era identificado como sendo o sr. Gabriel Moreira Coelho, 

não havendo referência alguma ao aludido sr. Julio Cesar. Mais ainda: 

segundo o contrato firmado entre a OSCIP e a pessoa jurídica constituída 

pelo autor (primeira requerente), o pacto seria de 12 meses, contemplando 

a prestação de serviços médicos sequenciais, ao preço de R$ 60.000,00 

por mês, mas é incontroverso que a duração não se deu na forma 

pactuada, porque iniciou-se em 19/12/2015 e perdurou somente até 

05/08/2016, sendo que nesse período, o próprio médico admite ter se 

ausentado por um total de 30 dias (10 dias em janeiro e outros 20 dias em 

julho de 2016). Fazendo uma simples conta aritmética e considerando que 

apesar da contratada possuir dois médicos, somente o segundo 

demandante veio a Juína e executou os serviços, é fácil concluir que o 

período de duração da avença e de prestação dos serviços 

compreendeu, tão somente, 7 meses e 15 dias (19/12/2015 a 05/08/2016) 

e dentro desse período, não houve prestação de serviços de 02 a 

11/01/2016 e de 01 a 19/07/2016, razão porque, o total de meses 

trabalhados é de 6 meses e 15 dias, totalizando, assim, à míngua de prova 

em contrário sobre eventuais inexecuções dos serviços, um montante de 

R$ 390.000,00 devidos pelo contrato todo. Ora, se o próprio autor admite o 

recebimento de R$ 271.000,00 no período, é simples concluir que o valor 

perquirido na inicial não é devido integralmente, razão porque, Julgo 

Parcialmente Procedente a pretensão inicial, e o faço com resolução de 

mérito, nos moldes do art. 487, I, NCPC, para, declarada a ilegitimidade 

passiva do segundo requerido, condenar a primeira requerida (ITS- 

Instituto de Tecnologias Sociais) a pagar ao autor, o valor equivalente a R$ 

119.000,00, relativos ao saldo contratual inadimplido, sobre os quais 

deverão incidir juros de mora, a partir da citação, e correção monetária 

desde a data em que os serviços deveriam ter sido pagos (mora ex re). 

Ante a sucumbência recíproca, distribuo os ônus com as custas 

processuais em 65% pela primeira requerida e 35% pelos autores, 

invertendo essa proporção no que pertine aos honorários de 

sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação, e devidos em 

65% ao patrono do autor e 35% à Procuradoria Municipal, se existente 

norma autorizadora do recebimento de verbas sucumbenciais e desde que 

limitado ao teto do funcionalismo público. Transitada em julgado, não 

havendo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se até futura 

provocação do interessado. P.I.C. Juína (MT), 18 de setembro de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000393-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS (ADVOGADO(A))

SOUZA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA (AUTOR(A))

RODRIGO SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

JULIANO CRUZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número Único: 1000393-54.2017.8.11.0025 Requerentes: 

Souza Rodrigues Serviços Médicos Ltda. e Outro Requeridos: Instituto de 

Tecnologias Sociais e Município de Juína Vistos, etc. Trata-se de ação 

ordinária de cobrança movida por Souza Rodrigues Serviços Médicos 

Ltda. e Rodrigo Souza Rodrigues em face da Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP) denominada Instituto de Tecnologias 

Sociais e do Município de Juína, porque, segundo os demandantes, seriam 

eles credores do montante R$ 190.500,00, referentes a contrato de 

prestação de serviços entabulado entre a primeira requerente e a primeira 

demandada, o qual não teria sido integralmente quitado pelos réus. 

Afirmam que o médico administrador da pessoa jurídica autora ajuizou 

perante a Justiça do Trabalho ação de reconhecimento de vínculo 

empregatício, cuja competência teria sido declinada em favor desta Justiça 

Comum, na medida em que o contrato sob enfoque teria sido celebrado 

entre duas pessoas jurídicas, faltando a ele o elemento da pessoalidade 

para que se pudesse discutir o vínculo laboral. Aduzem, entretanto, que a 

existência do contrato é indiscutível, assim como seria induvidosa a 

inadimplência que se extrai das próprias correspondências eletrônicas 

mantidas entre os litigantes, argumentando, ademais, que há 

responsabilidade solidária na hipótese, porque a contratação se realizou a 

partir de termo de parceria público privada firmado entre a municipalidade 

e a OSCIP, destinado à prestação de serviços médicos nas especialidades 

de cirurgia geral e anestesiologia, e por força disso, era incumbência do 

Município de Juína não somente repassar os recursos financeiros 

decorrentes da parceria, mas também, supervisionar e fiscalizar a 

execução do Termo, através de Comissão de Avaliação, como 

determinava o próprio Termo de Parceria, o que não foi feito de modo 

efetivo, permitindo o inadimplemento denunciado na hipótese. Ajuizada a 

ação, foi rejeitada a concessão da tutela de urgência e determinada a 

citação das partes, tendo a primeira demandada se mantido inerte, 

postando-se omissa quanto ao ônus processual de se defender, ao passo 

que o Município de Juína ofertou defesa, suscitando, em preliminar, a sua 

ilegitimidade para responder à ação, porque inexiste responsabilidade 

solidária dos entes públicos por conta de contratos de terceirização ou 

parceria, cabendo, unicamente, a discussão de eventual subsidiariedade, 

desde que comprovada ação ou omissão irregular do contratante, o que 

não teria sequer sido aventado na hipótese. Em sede meritória, assinala 

inexistir qualquer saldo devedor a ser pago aos demandantes, porque os 

valores da parceria público-privada foram todos repassados 

corretamente, não havendo que se discutir de eventual dever de pagar 

qualquer despesa a mais na hipótese. É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO Resenhados os fatos ocorridos na tramitação processual, 

conclui-se de modo fácil que não existem mais questões fáticas a serem 

dirimidas em dilação probatória, porque a inadimplência quanto aos 

serviços prestados não foi objeto de controvérsia entre as partes, visto 

que a contratante é revel, e também porque a discussão da 

responsabilidade do ente público tornou-se matéria eminentemente jurídica, 

já que limitaram-se os autores a dizer que haveria o dever de responder, 

solidária ou subsidiariamente, por imposição legal ou mesmo por inercia em 
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fiscalizar o contrato, o que seria fato decorrente da constatação de que a 

OSCIP não teria pago os médicos contratados. Vale dizer: ainda que a 

omissão fiscalizatória seja matéria passível de prova, quedaram-se as 

autoras inertes em apontar como se deu a mencionada inercia, 

limitando-se a dizer que ela se demonstra pela prova da inadimplência da 

contratada para com os prestadores de serviço a quem ela terceirizou a 

execução material do contrato de parceria firmado com a municipalidade. 

Dito isso, dou por encerrada a fase de colheita de provas e passo 

diretamente ao julgamento da lide, como obrigação impositiva derivada da 

ideia de duração razoável do processo como direito constitucional do 

cidadão. Passando, então, ao julgamento da matéria judicializada, a mim 

parece irrefutável a alegação de ilegitimidade passiva do segundo 

demandado (Município de Juína), na medida em que acha-se pacificado na 

jurisprudência das Altas Cortes que contratos de terceirização, de 

parcerias público-privadas ou congêneres são atos administrativos em 

sua essência e, portanto, gozam da presunção de legalidade que é 

atributo dessa espécie de ato, não havendo presunção contra a 

Administração Pública nesse âmbito contratual. Vale dizer: é possível que 

a Administração Pública seja chamada a responder por atos de seus 

parceiros/contratados, mas isso se faz excepcionalmente, recaindo sobre 

o suposto ofendido o ônus de provar a culpa, in elegendo ou in vigilando, 

do ente administrativo, o que longe se está de restar demonstrado nestes 

autos, porque os autores limitaram-se a dizer que a municipalidade não 

fiscalizou adequadamente o contrato com a OSCIP, sob o isolado 

argumento de que se tivesse fiscalizado não teria ocorrido inadimplência. 

Sendo assim, incide na hipótese o entendimento que é uníssono na 

Suprema Corte no sentido de que a responsabilidade do Estado, nessas 

hipóteses, é subsidiária e excepcional, cabendo ao particular ofendido 

apontar de modo concreto onde estaria a causa justificante da 

responsabilização, o que inexistiu na hipótese. Colho da lição da Suprema 

Corte: “A exceção à regra geral estabelecida no art. 71, § 1º, da Lei n. 

8.666/1993 é a responsabilização subsidiária da Administração Pública em 

caso de descumprimento de contrato firmado com empresa terceirizada, 

contrato administrativo que não se confunde com os contratos de trabalho 

ajustados entre empresa vencedora de licitação e seus trabalhadores. 

Como toda exceção, deve ser interpretada com parcimônia e cautela, eis 

que a manutenção de atos reclamados, como na espécie vertente, exige 

objetiva e cabal comprovação de a Administração Pública ter deixado de 

observar as normas relativas à validade do contrato firmado ou 

descumprido o dever de fiscalizar a execução deste. Para afirmar a 

responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles 

encargos, imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a 

conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, que se tenha 

comprovado essa circunstância no processo. Sem a produção dessa 

prova, subsiste o ato administrativo, e a Administração Pública exime-se 

da responsabilidade por obrigações trabalhistas com relação àqueles que 

não compõem os seus quadros. Não se está a sugerir seja a 

Administração Pública irresponsável pela conduta dos agentes públicos. 

Entretanto os trabalhadores de empresa contratada não são agentes 

públicos. (...) Esse o motivo para a excepcionalidade da responsabilização 

subsidiária da Administração Pública, que não se pode dar por mera 

presunção. Em numerosas reclamações ajuizadas neste Supremo Tribunal 

sobre a matéria, entre as quais, por exemplo, a Reclamação n. 15.610/RS, 

Relator o Ministro Teori Zavascki, vem sendo afirmado: “Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E 

À SÚMULA VINCULANTE 10. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SÚMULA 331 

DO TST. ATRIBUIÇÃO DE CULPA AO ENTE PÚBLICO POR PRESUNÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO” (Tribunal Pleno, DJ 15.10.2013). Assim também: “AGRAVO 

REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE 

SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS ENCARGOS 

TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI N. 

8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 

AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.926-AgR/PR, de minha 

relatoria, Tribunal Pleno, DJe 9.2.2012). Confiram-se ainda as seguintes 

decisões monocráticas: Rcl n. 14.003/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, 

DJ 6.11.2013; Rcl n. 14.011/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 

6.1.2013; Rcl n. 15.474/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 6.11.2013; 

Rcl n. 16.516-MC/SP, de minha relatoria, DJ 4.11.2013; Rcl n. 16.395/BA, 

Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 16.10.2013; Rcl n. 16.238-MC/DF, Relator 

o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 2.10.2013; Rcl n. 16.348-MC/SP, de 

minha relatoria, DJ 23.9.2013; Rcl n. 16.309-MC/BA, de minha relatoria, DJ 

19.9.2013; Rcl n. 16.189/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 4.10.2013; 

Rcl n. 16.200-MC/PR, de minha relatoria, DJ 28.8.2013; Rcl n. 15.987/SP, 

Relator o Ministro Teori Zavascki, DJ 23.8.2013; Rcl n. 16.092-MC/ES, de 

minha relatoria, DJ 15.8.2013; Rcl n. 13.981/SP, Relator o Ministro Dias 

Toffoli, DJ 9.8.2013; Rcl 15.677-MC/RS, de minha relatoria, DJ 15.5.2013; 

Rcl n. 15.628-MC/SP, de minha relatoria, DJ 2.5.2013; Rcl n. 15.263-MC/RS, 

Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 22.3.2013; Rcl n. 13.252/PR, 

Relator o Ministro Teori Zavascki, DJ 19.3.2013; Rcl n.12.677/SP, Relator o 

Ministro Teori Zavascki, DJ 19.3.2013; Rcl n. 12.956/DF, Relator o Ministro 

Teori Zavascki, DJ 20.3.2013; Rcl n. 11.748/RO, Relator o Ministro Marco 

Aurélio, DJ 29.11.2012; e Rcl n. 7.517-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo 

Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 14.4.2011. Como realcei no julgamento 

da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DF, a imputação de 

responsabilidade subsidiária à Administração Pública, desacompanhada 

da demonstração efetiva e suficiente da irregularidade do comportamento, 

comissivo ou omissivo, quanto à fiscalização do contrato de prestação de 

serviços, é “rigorosamente, fragorosamente e exemplarmente contrária à 

Constituição, porque o artigo 37, § 6º, trata de responsabilidade objetiva 

patrimonial ou extracontratual. Aqui é responsabilidade contratual” (DJ 

9.9.2011). Não se questiona a competência da Justiça do Trabalho para 

processar e julgar demandas nas quais se analisa a responsabilidade 

subsidiária da Administração Pública por descumprimento da Lei n. 

8.666/1993, nem se debate sobre a natureza jurídica das obrigações 

decorrentes dos contratos firmados entre a Administração e a empresa 

terceirizada e entre esta e seus empregados. Assenta-se apenas a 

impossibilidade jurídica de se imputar culpa sem a respectiva prova de o 

dano suportado pelo trabalhador decorrer diretamente de irregularidade da 

conduta dos agentes públicos” (STF, Recl., Relatora: Ministra Cármen 

Lúcia). Ainda que aqui estejamos diante de contrato de natureza cível, a 

finalidade era a execução de serviços médicos, por um dos dois sócios da 

empresa contratada, e, por consequência, a discussão se prende, 

igualmente, em definir o âmbito de responsabilidade do ente público em 

caso de inadimplementos de pessoa jurídica por ele contratada, sendo 

perfeitamente válido o raciocínio anteriormente apontado, ou seja, de que 

inexiste responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária do Estado por 

ilação, dedução ou imposição objetiva de um dever abstrato de controle e 

fiscalização, havendo de ser demonstrada a relação de causalidade entre 

a conduta comissiva ou omissiva do ente estatal contratante com o 

resultado danoso aventado pelo credor, o que, reitere-se, não se tratou de 

demonstrar nem por aproximação, no caso em riste. Dessarte, reconheço 

a ilegitimidade passiva do Município de Juína para responder pela ação de 

cobrança ora engendrada, extinguindo, quanto a ele, o processo, sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Passo seguinte, 

avançando ao meritum causae limita-se a questão de fundo a auscultar 

qual seria o valor real do débito alegadamente inadimplido pela primeira 

demandada, que, revel, nada trouxe aos autos de colaborativo para 

elucidação da quaestio. Sendo assim, e não havendo dúvidas da 

contratação e da execução dos serviços pelos demandantes, a questão 

que se coloca, a par da revelia da primeira demandada, é a quantificação 

do débito em aberto, já que a inadimplência não foi controvertida. Diz-se 

isso porque apesar de insistir o autor na cobrança de um crédito de 

supostamente R$ 190.500,00 não cuidou de apontar de onde se originaria 

esse valor, que aparece unicamente em um e-mail trocado entre ele e a 

pessoa identificada como Julio Cesar Vieira (id. 6104898), mas que não 

possui lastro em Nota Fiscal de Serviço nem qualquer outro documento 

que se possa reconhecer como legítimo. Destaque-se que segundo o 

Termo de Parceria firmado entre Município de Juína e ITS, o representante 

legal da OSCIP era identificado como sendo o sr. Gabriel Moreira Coelho, 

não havendo referência alguma ao aludido sr. Julio Cesar. Mais ainda: 

segundo o contrato firmado entre a OSCIP e a pessoa jurídica constituída 

pelo autor (primeira requerente), o pacto seria de 12 meses, contemplando 

a prestação de serviços médicos sequenciais, ao preço de R$ 60.000,00 

por mês, mas é incontroverso que a duração não se deu na forma 

pactuada, porque iniciou-se em 19/12/2015 e perdurou somente até 

05/08/2016, sendo que nesse período, o próprio médico admite ter se 

ausentado por um total de 30 dias (10 dias em janeiro e outros 20 dias em 

julho de 2016). Fazendo uma simples conta aritmética e considerando que 
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apesar da contratada possuir dois médicos, somente o segundo 

demandante veio a Juína e executou os serviços, é fácil concluir que o 

período de duração da avença e de prestação dos serviços 

compreendeu, tão somente, 7 meses e 15 dias (19/12/2015 a 05/08/2016) 

e dentro desse período, não houve prestação de serviços de 02 a 

11/01/2016 e de 01 a 19/07/2016, razão porque, o total de meses 

trabalhados é de 6 meses e 15 dias, totalizando, assim, à míngua de prova 

em contrário sobre eventuais inexecuções dos serviços, um montante de 

R$ 390.000,00 devidos pelo contrato todo. Ora, se o próprio autor admite o 

recebimento de R$ 271.000,00 no período, é simples concluir que o valor 

perquirido na inicial não é devido integralmente, razão porque, Julgo 

Parcialmente Procedente a pretensão inicial, e o faço com resolução de 

mérito, nos moldes do art. 487, I, NCPC, para, declarada a ilegitimidade 

passiva do segundo requerido, condenar a primeira requerida (ITS- 

Instituto de Tecnologias Sociais) a pagar ao autor, o valor equivalente a R$ 

119.000,00, relativos ao saldo contratual inadimplido, sobre os quais 

deverão incidir juros de mora, a partir da citação, e correção monetária 

desde a data em que os serviços deveriam ter sido pagos (mora ex re). 

Ante a sucumbência recíproca, distribuo os ônus com as custas 

processuais em 65% pela primeira requerida e 35% pelos autores, 

invertendo essa proporção no que pertine aos honorários de 

sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação, e devidos em 

65% ao patrono do autor e 35% à Procuradoria Municipal, se existente 

norma autorizadora do recebimento de verbas sucumbenciais e desde que 

limitado ao teto do funcionalismo público. Transitada em julgado, não 

havendo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se até futura 

provocação do interessado. P.I.C. Juína (MT), 18 de setembro de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000807-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS RICARDO REIS DUARTE (RÉU)

ENEDINA MARIA DOS REIS DUARTE (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 09/11/2018 14hs CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA, bem como para que 

realize o preparo da carta precatória e para que recolha a diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para a citação dos requeridos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108741 Nr: 1933-28.2015.811.0025

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, MARCO AURÉLIO BERTÚLIO DAS NEVES, MARIA DE LOURDES 

GIRARDI, SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COORDENADOR 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, EMERSON 

FRANCISCO DE ARAÚJO, NARA DENISE ANÉAS MATTIONI, ELAINE 

MONERATO COELHO, TEREZA C. C. PERTILE, SANDRA CONSUELO A. 

SANTANA, SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, JOSE 

KROMINSKI - OAB:10896-MT, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:OAB/MT 12.027, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12.999, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Dessarte, JULGO PROCEDENTES os aclaratórios para alterando a decisão 

embargada, declarar as embargantes (Nara Denise Anéas Mattioni e Elaine 

Moneratto Coelho), ilegítimas a figurarem no polo passivo da ação cautelar, 

extinguindo, quanto a elas, a ação sem julgamento de mérito e invertendo 

os ônus da sucumbência, que fixo, à míngua de quantificação expressa 

do proveito econômico da causa, em R$ 1.500,00 em favor dos 

advogados que representaram seus interesses, dispensando-as, por 

obvio, do pagamento de outras custas ou despesas processuais, porque 

não atingidas pelo édito sentencial.Publique-se a decisão integrativa e, ao 

mesmo tempo, proceda-se à correção dos registros processuais para 

intimar os advogados representantes da entidade sindical que ingressou 

em juízo se dizendo substituta processual de alguns dos demandados, da 

decisão ora exarada, mas rejeitando, por absoluto descabimento, o pedido 

formulado na peça de fl. 784/785 de que fossem eles intimados pessoal e 

especificamente do édito sentencial, que os próprios disseram e 

reconheceram conhecer ao formularem pedido de chamamento do feito à 

ordem.Às providências.Juína/MT, 21 de setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110692 Nr: 2905-95.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA IONICE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, PREFEITO MUNICIPAL 

DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Destarte, Julgo Improcedente a pretensão inicial, e o faço com resolução 

de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para rejeitar todos os pedidos 

contidos na peça de ingresso, nos moldes da fundamentação 

supra.Custas pela autora e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% 

sobre o valor da causa, suspensa a cobrança ante a concessão da 

gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC. Transitada em 

julgado, arquive-se.P.I.C.Juína/MT, 23 de setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 8760 Nr: 1041-13.2001.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, NELSON KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS VERDAN LTDA, AGROPECUÁRIA 

VERDAM LTDA, LICEU ALBERTO VERONESE, LUIZ ELOY BIELIK PEREIRA, 

CARMEM TEREZINHA PEREIRA, GERÊNCIO VERONESE, SIRLEY 

VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Sendo assim, determino seja oficiado ao CRI do 1º Ofício de Imóveis da 

Comarca e ao 6º Ofício da Capital, a fim de que informem se as matrículas 

21.018 (área medindo 2.934,4271 ha.) e 23493 (área medindo 1.943,40 

ha.) foram transferidas ao serviço notarial desta circunscrição e sendo 

positiva a resposta sobre que número de registro matricular, acostando 

aos autos a certidão atualizada dos imóveis, com as eventuais alienações, 

ônus, gravames, etc. Prazo de 10 dias.Vindo a informação, vistas ao 

exequente ou estando os imóveis ainda sob propriedade dos executados, 

expeça-se, desde logo, mandado de averbação à margem da matrícula 

imobiliária da existência da presente ação, a data da execução e o seu 

valor atualizado.Paralelo a isso, atesta-se, ainda, que segundo 

informações de um dos executados (Paulo Veronese), um dos devedores 

(Gerencio Veronese) é falecido, conforme os registros oficiais, desde o 

ano de 2003, razão porque, antes de prosseguir com a execução, é 

preciso que se regularize a polaridade passiva, não sendo possível, como 

desleixadamente fez a instituição credora, indicar endereço para intimação 

de pessoa morta.Por conseguinte, determino, prazo improrrogável de 5 

dias, sob pena de extinção da execução por desídia do autor, que o 

exequente providencie a regularização da polaridade passiva quanto ao 

executado Gerêncio Veronese, promovendo a substituição processual por 

seus herdeiros ou pelo Espólio, se constituído.Da mesma forma, 
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proceda-se a juntada aos autos das pesquisas e informações colhidas 

pelo juízo acerca do paradeiro dos devedores, na medida em que, apesar 

de se tratar de diligência prioritariamente cabível às partes, não se pode 

deixar de notar que se cuida de execução que tramita há quase duas 

décadas, algo que deveria ser inadmissível e impossível de continuar 

existindo em um Judiciário que se pretenda moderno e 

eficiente.Cumpra-se, em sequência e integralmente e, ao final, conclusos 

para novas deliberações, certificando-se o decurso de prazo de qualquer 

das ordens aqui emitidas.Juína/MT, 24 de setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3701 Nr: 4061-07.2004.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉSSICA LATALIZA DE MENEZES, GIL MAIRON 

VARANDA DE MENEZES, ANGELICA DOLORES ARARUNA DE MENEZES, 

GEISA MARIA VARANDA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, OSMAR ALVES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, 

NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT, OSWALDO LOPES DE 

SOUZA - OAB:3.682-A/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 3.682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS AUTORAS PARA QUE PROVIDENCIEM 

O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE 

JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM 

DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 01. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001165-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE MENDES ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONES AMERICO DE PAULO (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 06/12/2018 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001112-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARCIA ANTONIA DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ALVES FIGUEREDO (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 06/12/2018 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001093-93.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

M. L. D. S. M. (AUTOR(A))

JUSCILEIDE PAULINO DE SOUZA (AUTOR(A))

P. H. D. S. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

aldo robson dos santos mendes (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 06/12/2018 Hora: 10:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001281-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. (AUTOR(A))

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001281-86.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a inicial, vez 

que preenchido os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, ambos do 

CPC. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 

99, §3º, ambos do CPC. Intime-se o executado para que, em 15 (quinze) 

dias, pague o débito no valor de R$ 5.205,67 (cinco mil duzentos e cinco 

reais e sessenta e sete centavos), prove que o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuar o pagamento. Não satisfeito o débito ou não 

apresentada justificativa no prazo supra, defiro desde já o protesto da 

decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, do NCPC, após retornem os 

autos conclusos. No mais, DETERMINO que o feito processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Estadual. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 19 de 

setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000643-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que Compareceu nesta Secretaria, o representante do 

requerido, oportunidade na qual apresentou os documentos deferidos na 

decisão Id.14984078, sendo que procedi com sua autuação, na quantia de 

13 volumes, cada qual com 300 páginas devidamente númeradas, 

encontrando-se disponíveis para análise neste Cartório. Certifico ainda, 

que promovi a retificação do valor da Causa como determinado. JUÍNA, 24 

de setembro de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) 
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Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001247-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. S. (AUTOR(A))

I. P. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. O. L. (RÉU)

E. G. D. S. (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 25/10/2018 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 129990 Nr: 2492-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2492-14.2017.811.0025

Código 129990

Vistos etc.

Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR movido por 

JOSÉ LUIZ DE SOUZA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no qual pretende o levantamento da indisponibilidade que 

fora imposta por esse Juízo nos autos principais (Processo nº 

755-59.2006.811.0025 – Código 32073), aos imóveis rurais “Lotes nº 30 e 

33”, devidamente matriculados no Cartório do 1º Ofício desta Comarca sob 

o nº 3.412 e 3.411, respectivamente.

Em síntese, aduz o embargante que os referidos imóveis penhorados 

foram adquiridos do Sr. JORGE LUIZ ARCOS em 21/06/2006, mediante 

escritura pública de compra e venda (fls. 24/26-v), figurando, portanto, 

como possuidor de boa-fé há mais de 12 (doze) anos, conforme 

comprova a farta documentação acostada junto à exordial (fls. 31/143).

Observando os documentos acostados aos autos (escritura pública de 

compra e venda, saldo da exploração expedido pelo INDEA, CCIR, 

declarações do ITR, etc.), verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que estão presentes os requisitos da suspensão das medidas constritivas 

sobre os imóveis em debate, conforme dispõe o art. 678, do CPC, verbis:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio 

ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os 

bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a 

reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” 

(grifo nosso)

Dessa forma, sem mais delongas, DEFIRO a medida liminar e DETERMINO o 

imediato levantamento da penhora na matrícula dos imóveis do embargante 

(fls. 21/23), mediante expedição de ofício ao tabelião do Cartório do 1º 

Ofício desta Comarca.

Outrossim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de outubro de 

2018, às 16h30min.

Ciência ao Parquet.

Providencie a escrivania as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 20 de setembro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110673 Nr: 2894-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUISA DOMINGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA BAZZO, SANDRA 

HELENA VERONESE BAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 "Vistos, etc.Considerando que a advogada dos Requeridos peticionou 

verbalmente requerendo vistas dos autos para extração de cópias, 

devolvo os autos à secretaria e concedo carga pelo prazo de 05 (cinco) 

d i a s . A p ó s ,  v o l t e m  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . C u m p r a - s e . À s 

providências.Juína/MT, 21 de setembro de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122524 Nr: 2932-44.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos. Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não informou nos 

autos, DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. Insistindo o 

MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a audiência para o dia 

26/09/2018, às 15h20min. VISTA as partes para no prazo de 5 (cinco) 

dias manifestar quanto ao endereço das testemunhas e vítima. Se 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138896 Nr: 2680-70.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOVACIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Considerando a petição de f. 115, REVOGO a nomeação feita à f 111 e 

tendo em vista que o acusado informou que possui advogada, sendo esta 

a Dra. Selma, INTIME-SE a advogada para apresentar defesa preliminar do 

acusado.

 CUMPRA-SE, servindo este como MANDADO de INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140093 Nr: 3452-33.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO ALMEIDA, SAMUEL LIMA 

OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos,

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação 

encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia 

oferecida.

CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) supramencionado(a, s) para, nos 

termos do art. 396 do CPP:

(a) TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;

(b) RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, 

contados do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 

710/STF).

Na oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:

(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para apresentar defesa;

(b) caso não tenha condições de contratar um(a) advogado(a) ou não o 

contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) 

Dativo(a);

Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se 

ele(s) pretende(em) ou não constituir advogado(a), bem como as razões 

de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 4º, da CNGC).

(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá procurar a 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca do 

procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).

O(A, S) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que 

não poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).

INDEFIRO os itens pleiteados na cota ministerial no que tange aos 

requerimentos de folhas de antecedentes criminais, bem como certidão 

criminal do Cartório Distribuidor desta Comarca, uma vez que o Ministério 

Público, ostentando o poder de requisição, não comprovou a 

impossibilidade de fazê-los, forte do art. 1.373, II, da CNGC e DEFIRO os 

itens “d” e “e”, na forma requerida.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140093 Nr: 3452-33.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO ALMEIDA, SAMUEL LIMA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos, Trata-se de pedido formulado pelo acusado Samuel Lima Oliveira, 

objetivando a confecção de carteirinha para que seu tio Valdecy da Silva 

Lima possa visitá-lo semanalmente. Com o pedido veio a negativa da 

unidade prisional, sob o argumento de indeferimento, baseando-se na 

portaria interna. Muito bem. De proêmio, DETERMINO o desentranhamento 

do pedido e documentos (fl. 91-110), distribuindo-se como incidente. Sem 

prejuízo, desde já, passo à análise do pleito. (...) Em suma, calha como 

uma luva à lição de MAURÍCIO KUEHNE ao lecionar que “o preso não pode 

permanecer alijado dos contatos com sua família, amigos, etc. mesmo 

porque retornará ao convívio familiar e social.” (grifo nosso) Ante o 

exposto, com fulcro no art. 41, X, da LEP, AUTORIZO a confecção da 

carteirinha, conforme requerido, e via de consequência, DETERMINO que o 

CDP adeque sua Portaria n. 05/CDPJUÍNA/18 ao regramento legal, no prazo 

de 15 (quinze) dias. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. 

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138896 Nr: 2680-70.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOVACIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU PARA, APRESENTAR DEFESA 

PRELIMINAR NO PRAZO LEGAL, POR SE TRATAR DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122524 Nr: 2932-44.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Código de rastreabilidade: 81120183679051

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 122524.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - SORRISO ( TJMT )

Data de Envio: 21/09/2018 17:29:51

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INTERROGAR A PARTE RÉ E INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 46040 Nr: 5868-23.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

ROBSON LOPES DOS SANTOS, nos termo do art. 107, IV, c/c o art. 109, III, 

ambos do Código Penal.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.Juína/MT, 12/09/2018Vagner Dupim DiasJuiz de 

Direito..........................................................................

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95293 Nr: 3552-61.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu ALESSANDRO BARBOSA PEREIRA como 

incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

CP. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, 

passo à individualização da pena:Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 

anos, e multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1.Culpabilidade: Transitada em 

julgado a sentença para as partes, DETERMINO as seguintes 

providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE 

ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação;06) INTIME-SE o réu para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua 

impossibilidade, caso em que a execução fiará suspensa até a data do 

seu livramento, observando-se o art. 1598 e seguintes da CNGC.Tendo em 

vista a atuação dos advogados Dativos Dr. WELINTON JOSÉ SERPA GIL e 

Dr. FLÁVIO LEMOS GIL para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 4 

URH’s e 6 URH’s, respectivamente. EXPEÇA-SE a respectiva certidão pela 

Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 

da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, feitas as comunicações 
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semestrais devidas.P. I. C.Juína-MT, 05/09/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95532 Nr: 3839-24.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉQUERENTE, PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 87475 Nr: 1468-24.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO SERAFIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉQUERENTE, PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119048 Nr: 887-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MARCELO DE CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉQUERENTE, PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109563 Nr: 2373-24.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE MARAFICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Termo Circunstanciado: 2373-24.2015.811.0025

Código: 109563

V I S T O S,

 Diante do provimento do recurso interposto, revogando todos os atos 

praticas desde audiência preliminar, designo nova data para o ato 

processual para dia 01 de Outubro de 2018 ás 15:00 horas.

 Ciência do Parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Juína/MT, 29 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109620 Nr: 2415-73.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON ZACARIAS PETERMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Termo Circunstanciado: 2415-73.2015.2015.811.0025

Código: 109620

V I S T O S,

 Diante do provimento do recurso interposto, revogando todos os atos 

praticas desde audiência preliminar, designo nova data para o ato 

processual para dia 01 de Outubro de 2018 ás 16:00 horas.

 Ciência do Parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Juína/MT, 29 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 006/2018-GAB - PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO 

RESERVA DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

* O Edital n° 006/2018/DF completo ,encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SAES - EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001138-42.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RÉU: WALTER SAES - EIRELI - 

ME Vistos em correição. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Considerando a natureza do pleito, POSTERGO a análise do pedido liminar 

e DESIGNO audiência de justificação para o dia 03/10/2018 às 17h00min, 

devendo a parte autora trazer testemunhas independentemente de 

intimação. CITE-SE o demandado para comparecimento à audiência, 

cientificando-o de que o prazo para contestar a ação, contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SAES - EIRELI - ME (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 

cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de citação e demais atos, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000706-23.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

DILMA NADIR RAMOS KOPP (REQUERENTE)

ADRIANA KOPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000706-23.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DILMA NADIR RAMOS KOPP, ADRIANA KOPP 

INVENTARIADO: ALFONS JOHAN KOPP Vistos em correição. Os autos 

vieram conclusos para análise de pedido de Alvará Judicial formulado pela 

inventariante DILMA NADIR RAMOS KOPP as quais, através do exercício 

do seu Direito de ação, postula à jurisdição estatal autorização para 

alienação de 900 cabeças de gado de diferentes faixas etárias e sexo, 

bem como expedição de Guia de Trânsito Animal (GTA) junto ao INDEA, 

cujos valores serão destinados 30% (trinta por cento) para custeio e 

manutenção da propriedade rural, bem como despesas do inventário e os 

demais (70%) serão rateados proporcionalmente entre a viúva meeira e os 

herdeiros (ID 14387775). Instado a manifestar, o Ministério Público foi 

favorável ao pleito, desde que haja prévia avaliação dos bens integrantes 

do espólio (ID 14702856). Decisão proferida em ID 15173337 determinou a 

avaliação dos bens do espólio e posterior intimação dos herdeiros para 

manifestar. Em petição de ID 15307480 a parte inventariante narra a 

urgência da alienação dos semoventes que estão passando fome em 

razão da estiagem. Decisão de ID 15317860 determinou nova oitiva do MP 

ante a situação emergencial narrada. Os herdeiros Luis Ricardo, Acácia e 

Aishyla concordaram com a urgência narrada e pugnaram pelo 

deferimento da expedição de alvará para venda dos semoventes. O 

Ministério Público em ID 15472793 manifestou favorável à expedição do 

alvará em razão da situação delineada nos autos. Vieram-me os autos 

conclusos. EIS A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária que, por essência, é 

mera administração pública de interesses privados, em razão de expressa 

opção do legislador processual. Caracteriza-se, em síntese, pela 

inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, 

simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza eminentemente 

particular. Analisando os autos, tem-se que a pretensão exposta ID 

15307480 merece acolhimento, haja vista que, diante da documentação e 

declarações apresentadas, evidente se mostra a veracidade das 

alegações e necessidade de alienação dos semoventes pertencentes ao 

espólio ante o risco de morte dos semoventes e/ou desvalorização. 

Reprise-se que o presente procedimento é de jurisdição voluntária, 

ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem está o Juiz obrigado 

a observar critérios de legalidade estrita, podendo inclusive adotar em 

cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna (art. 723 

do NCPC), bem como é livre para ordenar de ofício a realização de 

quaisquer providências. Portanto, DEFIRO o pedido de ID 15307480, razão 

pela qual determino a expedição de Alvará Judicial para autorizar a 

inventariante a alienar 900 (novecentas) cabeças de gado que estão 

apascentadas na fazenda do de cujus. Expeça-se Alvará, conforme 

requerido pela inventariante, para autorizá-la a alienar e movimentar o 

gado perante o INDEA/MT. No tocante à quota parte pertencente à menor 

Aishyla, esta magistrada compreende que o depósito de referido valor 

deverá ser efetuado em conta deste Juízo, por ser medida que visa à 

preservação do patrimônio do menor. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL – INTERESSE DE 

MENOR - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA CONTA ÚNICA PARA 

APLICAÇÃO EM CDB (CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO) NO 

BANCO SANTANDER – ALEGADA RENTABILIDADE MAIOR QUE A DO 

BANCO OFICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DISCREPANTE DIFERENÇA 

SUPOSTAMENTE MAIS VANTAJOSA – PROSPEÇÃO TEÓRICA DOS 

RENDIMENTOS NO INVESTIMENTO PLEITEADO. RECURSO DESPROVIDO. A 

orientação do Conselho Nacional de Justiça é de o depósito judicial ser 

realizado em banco oficial. Ausente a demonstração de que o 

investimento, no interesse de menor, na instituição bancária particular 

supera em muito ao da aplicação em banco oficial, Banco do Brasil, a 

demonstrar nítida discrepância de rentabilidade do investimento entre um 

banco e outro, não é possível a transferência de depósito da Conta Única 

do Tribunal de Justiça – Banco do Brasil S/A., para congênere privado. (AI 

105564/2011, DES. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012) (negritos 

acrescidos). ALVARÁ - AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL 

DOADO AOS FILHOS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA 

NECESSIDADE E UTILIDADE - ART. 1.691, DO CC.Não há que se falar em 

pedido de alvará para alienação do imóvel, se este já foi objeto de doação 

à prole.Para que se autorize a venda de bens de menor sob o pátrio 

poder, como expresso no art. 1691 do Código Civil é indispensável a prova 

da necessidade ou de evidente interesse da prole. (TJMG - Apelação Cível 

1.0261.09.073906-9/001, Relator(a): Des.(a) Silas Vieira , 3ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 11/03/2010, publicação da súmula em 30/03/2010) 

ALVARÁ JUDICIAL - IMÓVEL PERTENCENTE A MENOR IMPÚBERE - 

APLICAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 

VALORIZADO COMERCIALMENTE - ADMISSIBILIDADE - UTILIDADE 

PRESENTE. 1. Os pais devem zelar pela preservação do patrimônio de 

seus filhos menores, não podendo sem autorização judicial praticar atos 

que impliquem em alienação direta ou indireta de seus bens, ou dos quais 

possa resultar uma diminuição patrimonial, mesmo em caso de 

necessidade evidente ou utilidade da prole. 2. O produto da venda de 

imóveis de filhos menores impúberes, aplicado na aquisição de outro 

imóvel mais valorizado, quando mais que concorrem os genitores com 

parte do preço total, evidentemente lhes beneficia, o que demonstra real 

vantagem econômica e a intenção dos pais em proteger o patrimônio dos 

menores.V.V. (TJMG - Apelação Cível 1.0707.02.050660-6/001, Relator(a): 

Des.(a) Edgard Penna Amorim , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Duarte 

de Paula , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2004, publicação da 

súmula em 16/12/2004) Assim, embora, in casu, não haja óbice à 

autorização judicial à alienação perseguida, mister que o fruto dessa 

operação contratual seja depositado e permaneçam vinculados à conta 

judicial, tendo em vista à necessidade de se resguardar os interesses da 

menor, bem como fiscalizar a prestação de contas e rendimentos dos 

valores depositados, tudo em conformidade com o previsto no art. 1.691, 

do Código civil, e art. 178, do CPC. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias 

para que a parte autora comprove o recebimento da quantia, notas fiscais, 

apresente plano detalhado da divisão do valor e depósito em conta judicial. 

Após, CUMPRA-SE a decisão de ID 15173337 para o fim de expedir as 

respectivas cartas precatórias para avaliação dos bens do espólio. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000706-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

DILMA NADIR RAMOS KOPP (REQUERENTE)

ADRIANA KOPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (INVENTARIADO)

 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, PARA 

PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DE SELO DE AUTENTICAÇÃO DE 

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO, BEM COMO EFETUAR O PREPARO DE 

CARTAS PRECATÓRIAS A SEREM REMETIDAS ÀS COMARCAS DE PORTO 

ESPERIDIÃO E CUIABÁ - MT, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001451-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Ednaldo Bezerra da Silva contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15443583/15444442. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 
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pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos de id nº 15444442, verifica-se a necessidade de a 

parte autora se afastar das atividades laborais, ante a doença a que está 

acometida. Já no que se refere à qualidade de segurada, tal também resta, 

ainda que sumariamente demonstrada, diante da autora ter recebido 

benefício até o mês de junho do corrente ano, não sendo contestada pela 

demandada. Dessa forma, sob a ótica de um juízo de cognição sumária, a 

parte autora merece a restabelecimento do auxílio-doença pleiteado, nos 

termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 8.213/91. Portanto, os vários 

argumentos já expostos nesta peça processual são mais que suficientes 

no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo 

palpável, igualmente, o receio de ineficácia do provimento final, caso 

postergado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente 

para aquele momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, 

por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Com efeito, tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, 

reunido, a um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido e o fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o 

exposto, presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do 

CPC, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO 

ao INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. EXPEÇA-SE ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante/reestabeleça o benefício previdenciário contido nos autos no 

prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. NOMEIO 

perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236644 Nr: 1061-21.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Helena Moura Nazario, Bruno Pereira Campos, 

Silvana Khippaiz Nogueira, Maria Gonçalves dos Santos, Patricia de 

Carvalho Melquiades, Rosimeire Soares da Silva, MIRIAN DA SILVA FARIA, 

Celia Regina de Mattos Prado, Leonice Pasqueto Martinez, Jeane de Souza 

Cintra Guedes, Elizabet Moreira Valensuela Lima, Luciana Pereira da Silva 

Santos, Eva Alves do Nascimento Silva, Maria Aparecida Amarante, Josci 

dos Santos, Suelene de Fátima P. Delbone, José Batista dos Santos, 

Nailma Teixeira da Silva, Angelina Ribeiro da Silva, Paula Magalhães Sousa 

Pádua, Rosa Rodrigues da Silva, Dayana Cristina Volpato, Rosimar 

Custodio da Silva, Romaura dos Santos Alves, Eunice Amaral Melo, 

Andreia Alves de Souza, Nelson Jose dos Santos, Eva Lucia Ferreira da 

Silva, Jucelene Adarte da Costa Queiroz, Izabel Cristina Teodoro do Prado 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.1048 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 113277 Nr: 2208-92.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Vilma Aparecida de Souza Santos, José dos 

Santos, Silvana dos Santos, Claudemir dos Santos, Adriana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que esta secretaria deixou de expedir a RPV referente ao valor 

correspondente para cada herdeiro, tendo em vista que as partes 

mencionada na planilha de fls. 155/156 não são parte da habilitação de fls. 

135/136, sendo assim diante do exposto esta secretaria procederá com 

vista dos autos ao Procurador da parte autora para as devidas 

providências. Eu. Odete Pereira da Cunha, Técnico Judiciária, digitei..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 3396 Nr: 152-48.1994.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Orfeu Rabesquini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL TOBAL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janio Marcelo de Aguiar - 

OAB:6.827-B

 Intimação do Procurador da parte Exequente da r. decisão de fls. 128 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte 

e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de intimação das partes requeridas, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236644 Nr: 1061-21.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Helena Moura Nazario, Bruno Pereira Campos, 

Silvana Khippaiz Nogueira, Maria Gonçalves dos Santos, Patricia de 

Carvalho Melquiades, Rosimeire Soares da Silva, MIRIAN DA SILVA FARIA, 

Celia Regina de Mattos Prado, Leonice Pasqueto Martinez, Jeane de Souza 

Cintra Guedes, Elizabet Moreira Valensuela Lima, Luciana Pereira da Silva 

Santos, Eva Alves do Nascimento Silva, Maria Aparecida Amarante, Josci 

dos Santos, Suelene de Fátima P. Delbone, José Batista dos Santos, 

Nailma Teixeira da Silva, Angelina Ribeiro da Silva, Paula Magalhães Sousa 

Pádua, Rosa Rodrigues da Silva, Dayana Cristina Volpato, Rosimar 

Custodio da Silva, Romaura dos Santos Alves, Eunice Amaral Melo, 

Andreia Alves de Souza, Nelson Jose dos Santos, Eva Lucia Ferreira da 

Silva, Jucelene Adarte da Costa Queiroz, Izabel Cristina Teodoro do Prado 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão de fl.1048 fora 

proferida equivocadamente. Assim, TORNO-A sem efeito, de modo que se 

CUMPRA o remanescente da decisão de fl.818.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238493 Nr: 2032-06.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que a Autarquia demandada apresentou, desde já, 

demonstrativo de cálculo voluntariamente, INTIME-SE a autora para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado 

como concordância.

Transcorrendo o prazo in albis ou apresentando manifesta anuência, 

HOMOLOGO, desde já, o valor apresentado pela demandada, devendo ser 

EXPEDIDA a respectiva RPV.

Caso contrário, deverá a autora, desde já, pugnar o que entender de 

direito, trazendo, inclusive, o valor que entender cabível.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 172880 Nr: 4438-39.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concreart Engenharia Industria e Comercio Ltda, 

Fernando Mesquita Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Curvelândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Julio Cezar Massam Nichols - OAB:11.270, Rosiane 

Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Vistos em Correição.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na 

pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

III – Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal de Justiça. Em se tratando de 

obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente 

(art.535, § 3o,NCPC).

IV – Se apresentada impugnação, nos termos do art.535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32517 Nr: 2978-56.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o pleito de habilitação do espólio de Julia Maria da 

Conceição, bem como a manifestação da executada às fls. 133/133-v, há 

que ser dado os contornos jurídicos para a questão, a fim de evitar 

prejuízos às partes.

Nesse propósito, dispõe o art. 110 do CPC que:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão 

pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 

313, §§ 1o e 2o.

Diante disso, passando-se à análise superficial da habilitação 

propriamente dita, de duas uma, ou há o procedimento de inventário em 

trâmite, em razão do qual a habilitação é pelo espólio, ou, findo aquele, 

caberá aos sucessores do litigante morto ocupar o seu lugar na relação 

jurídica processual.

 Considerando que a habilitação fora promovida pelos filhos (herdeiros 

necessários), nos termos do artigo 687 do NCPC, DECLARO-O habilitado 

no presente feito, em sucessão da de cujus, devendo o feito continuar 

seu trâmite regular.

Assim, DETERMINO a retificação do polo passivo, devendo ser 

encaminhado o feito ao cartório distribuidor para alterações na capa dos 

autos e no sistema Apolo, para fins de constar como parte exequente o 

Espólio de Julia Maria da Conceição, representada pelos herdeiros ora 

habilitados.

Com o fito de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, DEFIRO o pleito de substabelecimento acostado à fl.134, de modo 

que DETERMINO que todas as publicações sejam feitas em nome da 

advogada Valéria Aparecida Soldá de Lima, OAB/MT 9.495.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239519 Nr: 2529-20.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene da Silva, KRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 
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para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251081 Nr: 3570-85.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ventura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento, R Brasil Soluções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - OAB:MT 

20.332-A

 (...)INTIME-SE a parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, caso 

não o tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via 

carta com AR, para que efetue o pagamento do débito apresentado às fls. 

97/99. acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente 

sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de 

pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º do NCPC.II.Deverá 

constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, independente de penhora ou de nova intimação, nos termos 

do art. 525 do NCPC.III.Ausente o pagamento, a parte requerente deverá 

recolher eventuais custas de execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 

57841, do E. TJPR).IV.Ausente o pagamento, ainda, a multa, as eventuais 

custas e os honorários advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos 

no débito e, independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a 

penhora pelo sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema 

Renajud.V.Encontrado valor em dinheiro ou veículo em nome da parte 

executada, LAVRE-SE o auto de penhora, com a avaliação do bem pelo 

oficial de justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a parte devedora, nos 

termos do art. 841 do NCPC, dispensada a intimação se a penhora foi 

realizada na presença do devedor.VI. Apresentada qualquer impugnação 

pela parte executada, manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada 

ou não manifestação, conclusos para decisão.VII. Ausente impugnação, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento à parte exequente com 

prazo de 90 (noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à 

satisfação de seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no 

silêncio, os autos devem ser arquivados.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 19 setembro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4086 Nr: 152-14.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nunes & Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Biancardini Neto - 

OAB:1746 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Biancardini Neto - 

OAB:1746 B

 Vistos em Correição.

RECEBO os embargos às fls. 51/51-v, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 18 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241966 Nr: 3880-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques e Caetano Ltda, Domingos Aparecido Marques, 

Vera Lucia Caetano Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoetes Industria de Produtos Veterinários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:SP / 286.438, Edineia Santos Dias - OAB:SP / 197.358

 Vistos em Correição.

RECEBO os embargos às fls. 110/124-v, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 18 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 155900 Nr: 1087-58.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuzimar Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar Massam Nichols 

- OAB:11.270

 Vistos em Correição.

Conforme manifestação do requerido de fls. 339/340, o presente feito 

ainda não tivera sua instrução processual encarrada, tendo em vista ter 

retornado a missiva infrutífera, razão pela qual incabível ao presente 

momento processual as alegações finais apresentadas pelo Ministério 

Público às fls. 332/338.

Assim, DETERMINO a intimação do requerido para que informe novo 

endereço da testemunha arrolada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de desistência tácita.

Se apresentado novo endereço nos autos, EXPEÇA-SE missiva para sua 

oitiva.

Outro o cenário, certifique-se, e, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245445 Nr: 778-61.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mônica Gonsalves Estorari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que a Autarquia demandada apresentou, desde já, 
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demonstrativo de cálculo voluntariamente, INTIME-SE a autora para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado 

como concordância.

Transcorrendo o prazo in albis ou apresentando manifesta anuência, 

HOMOLOGO, desde já, o valor apresentado pela demandada, devendo ser 

EXPEDIDA a respectiva RPV.

Caso contrário, deverá a autora, desde já, pugnar o que entender de 

direito, trazendo, inclusive, o valor que entender cabível.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258394 Nr: 1106-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CORREIA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Barbosa Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Costa Leite - 

OAB:9066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935

 Vistos em correição.

De pronto, considerando a apresentação de contestação às fls. 62/117 

com patrono constituído, TORNO sem efeito a nomeação do Defensor 

Público às fls. 59.

No mais, verifico que a r. decisão de fls. 41/43 padece de 

complementações, a fim de obedecer ao rito processado, porquanto não 

ter sido recebida devidamente, pois somente negou a tutela perseguida e 

determinou a realização de solenidade conciliatória.

Por essas razões, com o fito de regularizar a situação processual, passo 

a determinar os seguintes comandos:

 I. OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição a que 

pertence a área, solicitando informações sobre o nome da pessoa em que 

esteja registrado o imóvel referido na inicial, no prazo de dez (10) dias.

II. CITEM-SE os confinantes do imóvel usucapiendo e seus cônjuges, se 

casados forem e, por edital, com prazo de trinta (30) dias, os réus 

incertos e desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma do 

artigo 942 e 232, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

 III. NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os 

representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, 

encaminhando-se a cada um dos referidos entes cópias da inicial e dos 

documentos que a instruiu.

IV. Após, VISTA ao Ministério Público, nos termos do art. 178, I, do CPC/15.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248152 Nr: 2190-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. Toledo Cia Ltda - EPP, Weniton Soares 

de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO pedido de fl. 42, devendo se proceder à nova tentativa de citação 

nos endereços ora apresentados, com a finalidade de citação do 

representante legal e avalista da empresa executada, nos termos da 

decisão inicial.

Caso reste infrutifero o ato citatório, desde já INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, INTIME-SE o requerente para comprovar o pagamento das 

despesas postais em 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 103713 Nr: 1025-86.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilotti Transportes Ltda, Ivana Savariani 

Camilotti, Hideraldo Bruno Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, na pessoa 

de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do trânsito 

em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o pagamento 

do débito apresentado às fls. 333/347. acrescido de eventuais custas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez 

por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos 

incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor 

restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º 

do NCPC.II.Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima sem 

o pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente o pagamento, a 

parte requerente deverá recolher eventuais custas de execução (AI 

n.1357770-7,Acórdão n. 57841, do E.TJPR).IV.Ausente o pagamento, 

ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários advocatícios, todos 

acima fixados, ficam incluídos no débito e, independente de haver ou não 

impugnação, deve ser feita a penhora pelo sistema Bacenjud e, se 

negativa, pelo sistema Renajud.V.Encontrado valor em dinheiro ou veículo 

em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de penhora,com a 

avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC),e INTIME-SE a 

parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, dispensada a intimação 

se a penhora foi realizada na presença do devedor.VI. Apresentada 

qualquer impugnação pela parte executada, manifeste-se a parte 

exequente. Após, apresentada ou não manifestação, conclusos para 

decisão.VII. Ausente impugnação, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento à parte exequente com prazo de 90 (noventa) dias, devendo 

a mesma se manifestar quanto à satisfação de seu crédito no prazo de 10 

(dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos devem ser 

a r q u i v a d o s . C U M P R A - S E , e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 31 agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima-Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258405 Nr: 1108-24.2018.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Compulsando os autos, verifica-se que o douto causídico juntou o 

comprovante de residência em um endereço distinto ao apresentado na 

inicial. Assim, considerando ser verdade o narrado na exordial, art. 319, 

VI, NCPC, determino a intimação do advogado da parte requerente para 

que emende a exordial juntando comprovante de residência atualizado e 

em nome do autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo 

com o titular do comprovante a ser juntado nos autos.

 Na mesma toada determino a intimação do patrono, para que junte no 
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presente feito, algum documento no tocante ao imóvel, bem como a 

certidão de casamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 04 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33817 Nr: 3813-44.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiroko Matsushita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que informe dados da conta 

bancaria para que se realize a transferência, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silencio interpretado com quitação integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255274 Nr: 5694-41.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 INTIMAR o procurador da parte autora para que se manisfete sobre o 

laudo pericial de fls. 109, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 11799 Nr: 33-72.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Aparecido da Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 INTIMAR o procurador da parte exequente para retirar a certidão de 

honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247655 Nr: 1945-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erika Lazareti Goveia - ME, Erika Lazareti 

Gouveia, Wender Fábio Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 INTIMAR o procurador da parte requerente de que os autos econtram -se 

com vistas, bem como para se manifestar acerca fls. 57, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 94988 Nr: 4690-47.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Batista Ismael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Katherine de Brito 

Corrêa - OAB:10.797, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127/MT, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546

 INTIMAR o procurador da parte requerida ora exequente para informar em 

que o processo é para efetuar a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253233 Nr: 4857-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 INTIMAR o procurador da parte autora de que os autos encontram se com 

vistas, bem como se manifestar acerca do Laudo Médico Pericial de fls. 

141/142. no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244714 Nr: 415-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sidnei Perini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA, Luiz Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6.173, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5.868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 Vistos em correição.

De pronto, DETERMINO que a Secretaria de Vara certifique a 

tempestividade dos embargos de declaração de fls.146/148.

Após, se tempestivos, RECEBO-OS e, em respeito ao contraditório e à 

ampla defesa, ao embargado para se manifestar, no prazo legal.

Na mesma oportunidade, manifeste-se quanto a petição de fls.143/145.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256314 Nr: 198-94.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Faustino Vespaziano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Ricardo Neves Costa - OAB:120394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para manifestar no prazo 

legal, acerca da certidão de fls. 49, cujo o teor transcrevo: Certifico, eu 

Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao mandado, que 

me dirigi à Rua Antonio Martins da Costa, e ali, após diligencias NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A APREENSÃO do bem indicado no mandado, 

devido não encontrar o referido bem, pois constatei que na referida rua 

não existe o “número 629”, pois existe o número 637 que se localiza a loja 

de celulares da Vivo, e ao lado está o número 619, residência da Sra. 

Maria Aparecida Brado dos Santos, há mais de 30 (trinta) anos, e esta 

disse que não conhece o requerido. Diante do exposto devolvo o mandado 

em cartório para as devidas providências. O referido é verdade e dou fé. 

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de setembro de 2018. Antonio Marcio da Silva, 
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Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 24 de Setembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247816 Nr: 2045-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Cesar do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios de Seguro DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAR os procuradores das partes para que se manifestem acerca do 

“Laudo Médico Pericial” de fls. 175/177, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253130 Nr: 4801-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios do Seguro - DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.194-A

 INTIMAR os procuradores das partes para que se manifestem acerca do 

“Laudo Médico Pericial de Complementação” de fls.114, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251467 Nr: 3813-29.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene da Silva, Lucas Gabriel Silva de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que se manifeste acerca do 

“Laudo Médico Pericial de Complementação” de fls.107, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228437 Nr: 10540-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida Santana Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 INTIMAR o procurador da parte autora para que se manifeste acerca do 

“Laudo Médico Pericial” de fls.171/172, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253234 Nr: 4858-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Matos da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 INTIMAR o procurador da parte autora para que se manifeste acerca do 

“Laudo Médico Pericial” de fls. 96/98, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 170915 Nr: 3933-48.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES SÁ - OAB:16655

 INTIMAR os procuradores das partes para que pugnarem o que direito 

conforme r. decisão de fls. 260, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

silencio interpretado como concordância nos termos do art. 872, paragrafo 

2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236479 Nr: 979-87.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. P. Gomes Panificadora-ME, Gilberto 

Wathier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 89, a seguir transcrito: Certifico 

eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me a Rua 

Elcio Pereira Bueno, 66 e lá procedi com a INTIMAÇÃO de M.A.P. GOMERS 

PANIFICADORA-ME, na pessoa da proprietária MARIA APARECIDA P. 

GOMES. Na ocasião a Sra. MARIA APARECIDA informou-me que não mais 

possui os veículos GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4X4, Placa: NFY6330 e 

GM/S10 DE LUXE 2.8 D Placa: CYV3602 e que não sabe informar o 

paradeiro dos mesmos. Assim, devolvo este em cartório. Dou fé. Mirassol 

D’Oeste-MT, 12 de setembro de 2018. LUIZ CARLOS RODRIGUES, OFICIAL 

DE JUSTIÇA.

 Mirassol D’Oeste – MT, 24 de Setembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 121777 Nr: 163-81.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Guedes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que nos informe dados da 

conta bancária da parte, para que seja realizada a transferência. Acerca 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 169851 Nr: 3691-89.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha dos Reis Valentim Barcelos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, DIONE KAROLINE GOMÇALVES HOLANDA - 

OAB:14554/E, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que informe dados da conta 

bancaria para que se realize a transferência, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silencio interpretado com quitação integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 28474 Nr: 2322-36.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Cardoso de Sa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que informe dados da conta 

bancaria para que se realize a transferência, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silencio interpretado com quitação integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 104113 Nr: 1089-96.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvaci José Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que informe dados da conta 

bancaria para que se realize a transferência, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silencio interpretado com quitação integral.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 103713 Nr: 1025-86.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilotti Transportes Ltda, Ivana Savariani 

Camilotti, Hideraldo Bruno Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 1025-86.2010.811.0011 – Código: 103713

ESPÉCIE: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA 

CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE REQUERENTE: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

PARTE RÉQUERIDA: Camilotti Transportes Ltda e Ivana Savariani Camilotti 

e Hideraldo Bruno Camilotti

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO:Executados(as): Camilotti Transportes 

Ltda, CNPJ:02490746000156, inscrição estadual: 13.115.087-1, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Anezia de Gouveia, nº 253, bairro: jardim das 

Flores, Cidade: Mirassol D’Oeste-MT.

 Executados (as): Hideraldo Bruno Camilotti, Cpf: 33437190997, Rg: 

1.189.106-3 SSP PR Filiação: Bruno Camilotte e de Eloa Antonia Nogueira, 

data de nascimento: 05/07/1959, brasileiro(a), natural de Clevelândia-PR, 

casado(a), comerciante - empresário, Endereço: Rua Anesia de Gouveia, 

Nº 253, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

Executados (as): Ivana Savariani Camilotti, Cpf: 55942415153, Rg: 

1103397-5 SSP MT Filiação: Almerys Domingos Savariani e Renata Justen 

Savariani, data de nascimento: 07/09/1962, brasileiro(a), natural de 

Matelandia-PR, casado(a), comerciante, Endereço: Rua Anezia Elias de 

Gouveia, 253, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes executadas acima qualificadas, que 

caso não o tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, 

para que efetue o pagamento do débito apresentado às fls. 333/347. 

Acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente 

sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de 

pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º do NCPC. II.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. De pronto DETERMINO a remessa do feito 

ao Cartório Distribuidor para que retifique a distribuição deste processo 

devendo constar como Tipo de Ação: Execução de Sentença. I. Nos 

termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, na pessoa de 

seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do trânsito em 

julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o pagamento do 

débito apresentado às fls. 333/347. acrescido de eventuais custas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez 

por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos 

incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor 

restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º 

do NCPC. II. Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima sem 

o pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do NCPC. III. Ausente o pagamento, a 

parte requerente deverá recolher eventuais custas de execução (AI n. 

1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR). IV. Ausente o pagamento, 

ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários advocatícios, todos 

acima fixados, ficam incluídos no débito e, independente de haver ou não 

impugnação, deve ser feita a penhora pelo sistema Bacenjud e, se 

negativa, pelo sistema Renajud. V. Encontrado valor em dinheiro ou veículo 

em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de penhora, com a 

avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a 

parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, dispensada a intimação 

se a penhora foi realizada na presença do devedor. VI. Apresentada 

qualquer impugnação pela parte executada, manifeste-se a parte 

exequente. Após, apresentada ou não manifestação, conclusos para 

decisão. VII. Ausente impugnação EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento à parte exequente com prazo de 90 (noventa) dias, devendo 

a mesma se manifestar quanto à satisfação de seu crédito no prazo de 10 

(dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos devem ser arquivados. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

 Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 21 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

 Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239819 Nr: 2754-40.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Peres Diodato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora de que informe conta bancaria para 

que se realize a transferência do valor. Acerca do prazo de 05 dias, 

sendo que o silêncio interpretado com quitação integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231425 Nr: 2626-54.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Maria Nascimento de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 
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OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora de que os autos encontram se com 

vistas, bem como se manifestar acerca da r. decisão de fls. 90, acerca do 

prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256047 Nr: 68-07.2018.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanita Inácio Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 68-07.2018.811.0011 - Código: 256047

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Joanita Inácio Gomes

PARTE RÉ: Ailton José de Oliveira

CITANDO (A, S): Requerido(a): Ailton José de Oliveira, Cpf: 42949106153, 

Rg: 596.670 SSP MT Filiação: Dorival José de Oliveira e de Nadir Olimpio de 

Oliveira, data de nascimento: 01/07/1964, brasileiro(a), natural de Pereira 

barreto-SP, casado(a), operador de máquina, Endereço: Rua Onze, N. 

1703, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/01/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 954,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO requerida pela Srª. 

Joanita Inácio Gomes, em face do Sr. Ailton José de Oliveira. 

Permaneceram juntos por aproximadamente 23 (vinte e três) anos, 

ademais requerer o divorcio sem relatar o motivo. I- Dos Direitos: Descreve 

na Constituição Federal em seu art. 226, paragrafo 6º que o casamento 

civil pode ser dissolvido pelo divorcio.

 DESPACHO: Vistos em Correição. DEFIRO pedido de fl. 43, razão pela 

qual SE CITE o executado por edital, nos termos do art. 256 do CPC. Caso 

transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde já como curador especial o 

Srº Gilson Carlos Ferreira, OAB 14391 para nos termos do artigo 72º, II, do 

CPC, para defender os interesses do requerido, para quem deverá ser 

ABERTA VISTA dos autos para apresentação de defesa, no prazo legal. 

Após, INTIME-SE o requerente para se manifestar, no prazo de 15 (dez) 

diasCUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de 

setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito.

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255376 Nr: 5760-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edim Gomes de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 5760-21.2017.811.0011 – Código: 255376

ESPÉCIE: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Banco Bradesco S/A

PARTE REQUERIDA: Edim Gomes de Sá

INTIMANDO (A, S): Requerido (a): Edim Gomes de Sá, CPF: 92291384104, 

RG: 1329362-1 SSP MT Filiação: Milton Gomes de Sá e Maria do Carmo 

Magalhães de Sá, data de nascimento: 28/04/1981, brasileiro(a), natural de 

São José dos q. marcos-MT, casado(a), construtor, Endereço: Rua 

Professor Odélio Barbosa da Silva, Nº 1.513, Bairro: Centro, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 11.196,60

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por 

Banco Bradesco S/A, em desfavor de Edim Gomes de Sá tendo as partes 

pugnado pela homologação do acordo entabulado às fls. 41/43, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

destarte, havendo auto composição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 

487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a auto composição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Condeno a parte executada ao pagamento das 

despesas e custas processuais. Considerando-se a desistência do prazo 

recursal, proceda a Secretaria com o levantamento de eventuais penhoras 

e registros lavrados em desfavor do executado, após arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 29 de maio de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito em Substituição Legal.

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 158859 Nr: 1616-77.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 INTIMAR o procurador da parte requerente de que os autos encontram-se 

com vistas bem como para requerer o que é de direito, acerca do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 219018 Nr: 30493-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo Henrique Pinto Bidel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Brenno de Paula Milhomem - 

OAB:17720/MT, Jair Demétrio - OAB:15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 
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OAB:14469-A

 INTIMAR o procurador da parte requerente de que os autos encontram-se 

com vistas bem como para requerer o que é de direito, acerca do prazo 

legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 153905 Nr: 763-68.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSdS, MSdS, IFSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 763-68.2012.811.0011 – Código: 153905

ESPÉCIE: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA/CREDORA: Jacqueline Soares da Silva

Monick Soares da Silva

Ivani Francisca Soares da Silva

PARTE RÉ/DEVEDORA: Juraci Pedro da Silva

CITANDO (A, S): Executados (as): Juraci Pedro da Silva, CPF: 

53178734104, RG: 36.394.969-0 SSP SP Filiação: João Pedro da Silva e de 

Lourdes Vieira da Silva, data de nascimento: 17/04/1971, brasileiro(a), 

natural de Mirassol d´oeste-MT, casado(a), autônomo, Endereço: Rua Dois 

, Nº 235, Bairro: Residencial João Luiz, Cidade: Hortolândia-SP

VALOR DA CAUSA: R$ 677,67

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$32.150,82, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

733, § 1º).

 Eu, Mariana Brenda R. N. De Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 144312 Nr: 3683-49.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gregorio Mariano, Edis Maria Teixeira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

LEILÃO ELETRÔNICO

AUTOS Nº 3683-49.2011.811.0011 CÓDIGO: 144312

AÇÃO: Execução de Títulos Extrajudicial

 EXEQUENTE: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

EXECUTADO(S): PEDRO GREGORIO MARIANO (CPF: 089.501.801-20) E 

EDIS MARIA TEIXEIRA DA SILVA (CPF: 298.568.091-34)

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/10/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 56.050,96, em 21/10/2011.

VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 124.129,28, em Setembro de 2018

PRIMEIRA PRAÇA: 05/10/2018 às 14:00 horas, por preço não inferior ao 

da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 16/10/2018 às 14:00 horas, pela melhor oferta, exceto 

pelo preço vil, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Leilão Eletrônico, Pela rede 

mundial de computadores através do site www.faleiloes.com.br

DESCRIÇÃO DOS BENS: 01 (um) 01 Lote de terras, situadas nesse 

município da comarca de Mirassol D’Oeste-MT, com área de 48,4000has., 

dentro dos seguintes limites e confrontações: Norte: Osvaldo da Silva; 

Leste: Gleba Caiçara; Sul Osvaldo da Silva; Oeste: Osvaldo da Silva. Do 

M1 ao M2, segue com distância de 1.299,00 metros, e azimute magnético 

de 258º56’; Do M2 ao M3 segue com distância de 438 metros, azimute de 

168º38’; Do azimute M3 ao M4 segue com distância de 132,20 metros, 

azimute de 61º25’; Do M4 ao M5 segue com distância de 385,70 metros, 

azimute de 115º29’; Do M5 ao M6 segue com distância de 1.066,00 metros, 

azimute de 42º52’. De acordo com o laudo de Avalliação, a área descrita 

possui pastagem de capim Brachiaria, cercada com palanques e lascas 

com 5 (cinco) fios de arame liso, é cortada por um pequeno córrego e com 

superfície planas e com pequenas serras. Localização e Acesso, segue 

pela BR 174, sentido Mirassol D’Oeste a Cáceres, após 50 metros da 

entrada do Distrito de Horizonte D’Oeste (Vila Nova), vira a esquerda em 

uma estrada vicinal, seguindo na estrada até o fim dela, sendo 

aproximadamente 6 (seis) quilômetros. Matricula do Imóvel n° 7584 do 

cartório do 1º oficio de Registro de imóveis da comarca de Mirassol 

D’Oeste-MT.

ÔNUS: Consta em R3 Hipoteca de 1º Grau e sem concorrência de 

terceiros em favor do exequente; Consta em R4 registro de penhora 

destes autos

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 798.600,00 (Setecentos e noventa e oito mil, 

seiscentos mil reais) em 25 de Maio de 2017.

VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 829.327,86(Oitocentos e vinte 

e nove mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) em 

06/09/2018.

A Avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não constam nos autos.

LEILOEIRO: Flares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 

019/2010 e Leiloeiro Rural, Famato nº 064/2013.

PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de deposito judicial 

relativa à arrematação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

encerrado o leilão diretamente na Agência Bancária autorizada.

PARCELAMENTO: Em caso de parcelamento do valor da arrematação, 

conforme previsto no artigo 895 § 1º do CPC/2015, exige-se o pagamento 

da 1ª (primeira) parcela à vista, de pelo menos 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do lance, devidamente acrescida da comissão do(a) 

leiloeiro(a), garantido por hipoteca do próprio bem, corrigidas por 1% (hum 

por cento) ao mês somando-se ainda o INPC, limitado a 30 (trinta) parcelas 

mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias contados da 

arrematação, devendo o montante ser quitado mediante guia de depósito 

judicial vinculada aos autos a que se refere o bem arrematado. Na 

hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 

10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas 

(conforme art. 895 §4º do CPC).

ADVERTENCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil.

Caso não haja expediente forense em algum dos dias designados, o ato 

fica automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário e local.

INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas através do presente edital e/ou na 

pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), se porventura não seja(am) 

encontrado(s) para intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os 

interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou 

credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados 

forem: PEDRO GREGORIO MARIANO (CPF: 089.501.801-20) E EDIS MARIA 

TEIXEIRA DA SILVA (CPF: 298.568.091-34), das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 

os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 
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antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Se os dias designados para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova 

publicação.

Mirassol D’Oeste – MT, 21 de setembro de 2018.

Caroline da Silva Cruz de Sá

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238665 Nr: 2107-45.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Lopes-ME, Antonio Carlos 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, apensei estes autos aos de 

nº2985-96.2018 de Código 262684 de Ação de Embargos á Execução 

proposta por Antonio Carlos Lopes contra A Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32891 Nr: 3491-24.2008.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perdigão Agroindustrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pompílio Paulo Azevedo Silva 

Neto - Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON ADRIANE DE SOUZA - 

OAB:86343 MG

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 529, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Vistos em correição.

Defiro pedido de fls. 517/518, determino o desarquivamento dos autos 

para extração de cópias. No mais, proceda-se a Secretaria desta Vara 

com a baixa do segredo de justiça impostos a estes autos. Após, nada 

mais sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, retornem-se os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80013 Nr: 2195-30.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Oliveira Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Olemio Rodrigues de Oliveira, 

Espolio de Marcelina Teixeira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que carreie aos autos o esboço da 

partilha a ser efetuada entre todos os herdeiros, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256521 Nr: 304-56.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora para apresentar contrarrazões ao recurso 

ofertado pelo requerido, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010221-36.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JOSE RENE VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RICARDO LEMOS GONCALVES (ADVOGADO(A))

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

AR SUDESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010221-36.2013.8.11.0011 EXEQUENTE: JOSE RENE VIEIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: AR SUDESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA e 

outros CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação 

das partes acerca da expedição de Alvarás de Levantamento nos 

presentes autos sob nºs 435303- P e 43308-0, consoante determinado 

pela R. Decisão de ID. 14913149, devendo a parte REQUERENTE pugnar o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado 

como quitação integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

22 de setembro de 2018 ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010629-22.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON REIS DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010629-22.2016.8.11.0011 REQUERENTE: JEFFERSON REIS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

435262-9, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 14751970, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de setembro de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-06.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EUNICE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010137-06.2011.8.11.0011 REQUERENTE: EUNICE ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 
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autos sob nº 435326-9, consoante determinado pela R. Decisão de 

ID.14757727, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de setembro 

de 2018 ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-13.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000017-13.2017.8.11.0011 REQUERENTE: JOSE RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

435336-6, consoante determinado pela R. Decisão de ID.14783406, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de setembro de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-20.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

JEFFERSON ANES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000217-20.2017.8.11.0011 REQUERENTE: JEFFERSON ANES 

DE JESUS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

435262-9, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 14821157, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de setembro de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-81.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

SIDNEY CANDIDO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010444-81.2016.8.11.0011 REQUERENTE: SIDNEY CANDIDO 

DE JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

435260-2, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 14817460, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de setembro de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDILAINE LEITE JOVION FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000017-76.2018.8.11.0011 REQUERENTE: EDILAINE LEITE 

JOVION FARIA REQUERIDO: VIVO S.A. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico 

que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de Alvará 

de Levantamento nos presentes autos sob nº 437066-P, consoante 

determinado pela R. Decisão de ID. 14586169, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 22 de setembro de 2018 ORDALICE 

BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-56.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CIRIO PROCOPIO (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010575-56.2016.8.11.0011 REQUERENTE: JOAO CIRIO 

PROCOPIO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob 

nº437068-6, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15118091, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de setembro de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000002-10.2018.8.11.0011 REQUERENTE: ADRIANA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que 

procedo com a intimação das partes acerca da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 437070-8, consoante 

determinado pela R. Decisão de ID14586178, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 22 de setembro de 2018 ORDALICE 

BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-82.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SOARES VICTOR (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉ STUART SANTOS (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010054-82.2014.8.11.0011 REQUERENTE: VALMIR SOARES 

VICTOR REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 
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expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

437072-4, consoante determinado pela R. Decisão de ID.15060812, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de setembro de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-27.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000126-27.2017.8.11.0011 REQUERENTE: LUCAS SOUZA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

437071-6, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15496947, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de setembro de 2018 

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010629-22.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON REIS DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010629-22.2016.8.11.0011 REQUERENTE: JEFFERSON REIS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

435299-8/2018, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 14751970, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 24 de setembro de 2018 

MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-90.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CICERO DE SOUZA (REQUERENTE)

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o pleito de habilitação do espólio de Evandro Cicero 

de Souza, vertido em id nº 11011246, há que ser dado os contornos 

jurídicos para a questão, a fim de evitar prejuízos às partes. Nesse 

propósito, dispõe o art. 110 do CPC que: Art. 110. Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Diante disso, 

passando-se à análise superficial da habilitação propriamente dita, de 

duas uma, ou há o procedimento de inventário em trâmite, em razão do 

qual a habilitação é pelo espólio, ou, findo aquele, caberá aos sucessores 

do litigante morto ocupar o seu lugar na relação jurídica processual. 

Considerando que a habilitação fora promovida pelos filhos (herdeiros 

necessários), nos termos do artigo 687[1] do NCPC, DECLARO-O 

habilitado no presente feito, em sucessão da de cujus, devendo o feito 

continuar seu trâmite regular. Outrossim, tendo em vista o petitório de id nº 

15002792, e, ante ao fato do digno advogado possuir poderes para dar e 

receber quitação, DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado, 

observando a conta bancária ora informada. CONTUDO, antes de ser 

expedido o competente alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo legal. 

Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo constante 

no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o 

levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 687. A habilitação ocorre 

quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados 

houverem de suceder-lhe no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante no ID. 15497154 dos presentes autos, bem como, da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 22/01/2019 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 24 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DOS SANTOS VALENTIM (REQUERENTE)

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000145-96.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

VALENTIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente MARIA JOSE DOS SANTOS VALENTIM – promove em desfavor 

de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A sob o fundamento de que houve 

negativação indevida em seu nome nos valores de R$664,52 (seiscentos 

e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), incluído pelo 

contrato nº. 650127041000034EC, sendo que desconhece qualquer 

dívida. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como indenização pelos danos morais. Citada a ré 

compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera, e 

apresentou contestação. Em preliminar arguiu ausência de interesse de 

agir por não ter efetuado reclamação anterior em órgão administrativo. No 

mérito aduziu pela contratação de serviços pela autora que restou em 

débitos. Impugnação apresentada pela autora, rechaçando a tese do 

requerido. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, opino pelo deferimento 

dos benefícios da Justiça Gratuita diante da situação de insuficiência de 

recursos para arcar com as custas e despesas processuais. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome da 

autora, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. PRELIMINAR INTERESSE PROCESSUAL 
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Diferentemente do alegado pelo banco réu, não há ausência de interesse 

processual, posto que os argumentos da autora, juntamente com o 

documento de negativação apresentado, demonstram o efetivo interesse 

em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por uma dívida que alega 

não possuir. O fato de não ter efetuado reclamação em via administrativa, 

não possui o condão de impedir a propositura de demanda judicial, eis que 

o acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer sorte, a tese de 

falta de interesse processual se confunde com o próprio mérito, sendo 

que será posteriormente analisado juntamente ao objeto da ação. Sendo 

assim, rechaçada a tese de preliminar aventada. MÉRITO Conforme se 

depreende das argumentações e documentação acostada aos autos, de 

um lado a autora aduz que seu nome foi incluído indevidamente em órgão 

de proteção ao crédito sem respaldo legal; de outro lado a empresa ré 

arguiu que houve uma contratação de produtos sem o devido pagamento. 

No que tange à indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao 

crédito, tem-se que por dívida inexistente. A ré apresentou sua defesa 

pautada exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer documento, 

áudio, ou outra prova capaz de comprovar os fatos que indica. Nesta linha 

de raciocínio, não demonstrou que houve qualquer efetiva contratação de 

produto por parte da autora. Claramente que sem as devidas provas, 

quaisquer que sejam, tais como contrato com a assinatura da 

consumidora, contratação mediante gravação do atendimento ou outro 

meio hábil a provar existência de uma relação jurídica devidamente 

contratada, considera-se como não contratado o serviço. Portanto, pela 

relação de consumo a considerar a ré como fornecedora de produtos, 

torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, a Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome da autora pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pelo banco 

réu. Saliente-se que a autora comprovou: o ato ilícito praticado pela ré 

quando cobrou e negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe 

prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta do banco réu ao prejuízo 

que lhe causou. Certo que está configurada a responsabilidade do réu 

pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, 

multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança dos débitos objeto da demanda com 

exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 19 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS REIS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Em que pese os autos terem vindo conclusos à análise da minuta 

de sentença da juiza leiga, verifico que, ante a juntada de documentos 

novos nos IDs 13825279 e 14131616, em respeito aos principio do 

contraditório e da não surpresa, ao autor para se manifestar em 05 (cinco) 

dias. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de 

setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ADEJUNIO LONGATE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000032-45.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ADEJUNIO LONGATE FREITAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - ADEJUNIO LONGATE FREITAS 

– promove em desfavor de VIVO S.A. sob o fundamento de que houve 

negativação indevida em seu nome nos valores de R$130,57 (cento e 

trinta reais e cinquenta e sete centavos), incluído pelo contrato nº. 

0230289255, sendo que desconhece qualquer dívida. Pleiteia exclusão de 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização 

pelos danos morais. Citada a ré compareceu em audiência de conciliação 

que restou infrutífera, e apresentou contestação. Em preliminar arguiu 

litispendência ao processo nº.100003160.2018.8.11.0011; e ausência de 

interesse de agir por não ter efetuado reclamação anterior em órgão 

administrativo. No mérito aduziu pela contratação de serviços pelo autor 

que restou em débitos. A autora, em sede de impugnação, rechaçou a 

tese do requerido. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em 

que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, opino pelo 

deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita diante da situação de 

insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas 

processuais. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação 

indevida do nome do autor, sendo certo que não demanda dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento 

antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. PRELIMINARES Em 

que pese as argumentações quanto à existência de litispendência entre 

demandas, não prospera. O caso em tela refere-se à negativação incluída 

pelo contrato número 0230289255; ao passo que o processo de número 

1000031-60.2018.8.11.0011 trata da inclusão realizada pelo contrato 

número 0230290733. Portanto, não há como se considerar conexas as 

ações. No que tange à ausência de interesse processual, igualmente 

impróspera, posto que os argumentos do autor, juntamente com o 

documento de negativação apresentado, demonstram o efetivo interesse 

em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por uma dívida que alega 

não possuir. O fato de não ter efetuado reclamação em via administrativa, 

não possui o condão de impedir a propositura de demanda judicial, eis que 

o acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer sorte, a tese de 

falta de interesse processual se confunde com o próprio mérito, sendo 

que será posteriormente analisado juntamente ao objeto da ação. Sendo 

assim, rechaçadas todas as teses de preliminares aventadas. MÉRITO 

Conforme se depreende das argumentações e documentação acostada 

aos autos, de um lado o autor aduz que seu nome foi incluído 

indevidamente em órgão de proteção ao crédito sem respaldo legal; de 

outro lado a empresa ré arguiu que houve uma contratação de produto, 

qual seja a linha de telefone nº. 65996465150, ativada em 31/10/2014 que 

restou inadimplente. Concernente à negativação incluída nos órgãos de 

proteção ao crédito, tem-se que por dívida inexistente. A ré apresentou 

sua defesa pautada exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer 

documento, áudio, ou outra prova capaz de comprovar os fatos que 

indica. Nesta linha de raciocínio, não demonstrou que houve qualquer 

efetiva contratação de produto por parte do autor. Claramente que sem as 

devidas provas, quaisquer que sejam, tais como contrato com a 

assinatura do autor, contratação mediante gravação do atendimento ou 

outro meio hábil a provar existência de uma relação jurídica devidamente 

contratada, considera-se como não contratado o serviço. Portanto, pela 

relação de consumo a considerar a ré como fornecedora de produtos, 

torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Neste compasso, a ré também não apresentou nenhum documento 

que comprova uma existência de débito para fins de negativação como a 

que foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Unicamente juntou 

faturas geradas unilateralmente pela ré e sequer comprovou seu 

recebimento pelo autor. Igualmente, inexistiu prova de qualquer 

inadimplência. Consequência da hipossuficiência de todos os 

consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova contrária 

advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz à 

demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas isto, 

não cumpriu fazê-lo. Destarte, o Requerente trouxe aos autos documentos 

e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar com a exordial 

visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: “TJMG – Apelação 

Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da publicação: 

16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome do autor pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré. 

Saliente-se que o autor comprovou: o ato ilícito praticado pela ré quando 

cobrou e negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe 

prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo do 

autor. Certo que está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição 

indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e 

ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 533 de 854



pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora de 

telefonia, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de confirmar a liminar e julgar procedente o pedido para o efeito de 

condenar a ré: a) à declaração de nulidade da cobrança dos débitos 

objeto da demanda com exclusão do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito; b) à indenização a título de danos morais, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de 

condenação da requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 19 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000038-52.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDMILSON DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por EDMILSON DE SOUZA 

RODRIGUES em face de VIVO S.A., sob o fundamento de que a requerida 

efetuou negativação indevida de seu nome junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Pleiteia a exclusão do nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como indenização por danos morais e materiais. A empresa 

ré apresentou contestação indicando pela existência de contrato entre as 

partes, assinado e com arguição de ter sido efetuada pelo autor. 

Conforme consta dos autos, o autor requereu a desistência da presente 

demanda com a extinção do feito diante do desinteresse no 

prosseguimento, após a apresentação da contestação para fins de 

propositura perante o Juízo comum. Sendo assim, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “c”, do Novo Código de Processo Civil, somado ao 

Enunciado 90 do FONAJE, opino pela extinção do processo sem resolução 

de mérito. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 18 de setembro de 2018. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos, etc. Conforme bem preceitua o 

artigo 485, do Código de Processo Civil: “Art. 485 – O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação;” (...) Ora, no 

caso em tela verifica-se que o Reclamante desistiu da ação, e por 

consequência requereu a extinção do processo. Além disso, 

considerando ainda que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. Desta forma, não há motivos para 

que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que 

mais deveria ter interesse em seu término pediu a desistência da ação. 

Isto posto, e com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, ante o pedido de desistência, Homologando o 

Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000129-45.2018.8.11.0011. REQUERENTE: RENATO HENRIQUE MOREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente – 

RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - promove em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. sob o fundamento de que houve negativação 

indevida em seu nome, sendo que desconhece a procedência. Pleiteia 

exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

indenização pelos danos morais. Liminar concedida. Citada a ré 

compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera, e 

apresentou contestação. Em preliminar arguiu ausência de documento 

original quanto ao endereço residencial. No mérito aduziu pela contratação 

de serviços pelo autor que restou em débitos; rechaçou a indenização por 

danos morais. A autora, em sede de impugnação, rechaçou a tese do 

requerido. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, opino pelo deferimento 

dos benefícios da Justiça Gratuita diante da situação de insuficiência de 

recursos para arcar com as custas e despesas processuais. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome do 

autor, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. PRELIMINAR Inicialmente, cumpre que o 

comprovante de residência apresentado à exordial faz prova somado à 

declaração de endereço anexada, posto que nos devidos termos legais. 

Sendo assim, rechaçada a preliminar aventada. MÉRITO Conforme se 

depreende das argumentações e documentação acostada aos autos, de 

um lado o autor aduz que seu nome foi incluído indevidamente em órgão de 
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proteção ao crédito sem respaldo legal; de outro lado a empresa ré indicou 

que houve uma contratação de produtos sem o devido pagamento. No que 

tange à indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, 

tem-se que por dívida inexistente. A ré apresentou sua defesa pautada 

exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer documento plausível 

ou outra prova capaz de comprovar os fatos que indica. Nesta linha de 

raciocínio, apresentou unicamente faturas de uma linha de telefone, 

produzidas unilateralmente e que não demonstram efetivamente uma 

contratação, tampouco o recebimento destas faturas pelo autor. 

Claramente que, em sua defesa, mencionou quanto à existência de um 

contrato assinado pelo autor. Contudo, não fora apresentado. Somado à 

isto, não ilustrou a contratação mediante qualquer gravação do 

atendimento ou outro meio hábil a provar existência de uma relação jurídica 

devidamente contratada, assim, considera-se como não contratado o 

serviço. Portanto, pela relação de consumo a considerar a ré como 

fornecedora de produtos, torna-se responsável por providenciar meios de 

bem tratar os consumidores vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei 

n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, o Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Em suma, indevida a negativação realizada em 

nome do autor pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré. 

Saliente-se que, diferentemente do conduzido em defesa concernente aos 

requisitos para a caracterização do dano, o autor comprovou: o ato ilícito 

praticado pela ré quando cobrou e negativou por um valor inexistente; o 

dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta da ré 

ao prejuízo do autor. Certo que está configurada a responsabilidade da ré 

pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, 

multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora de 

telefonia, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança dos débitos objeto da demanda com 

exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 18 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Processo Número: 1000057-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ CHAVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000057-58.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUIZ CHAVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

conhecimento pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente – LUIZ 

CHAVES DOS SANTOS - move em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

sob a alegação de que contratou uma Cédula de Crédito Bancário junto ao 

banco réu, nº 201605067, para um financiamento no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento em 13.12.2017, 

totalizando R$217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais) para 

pagamento. Alegou que na data de 29.11.2017 houve um débito de 

R$20.621,79 (vinte mil, seiscentos e vinte um reais e setenta nove 

centavos), com a denominação de “MORA CRED RURAL 0540333” sob o 

fundamento que o autor não havia apresentado as Notas Fiscais de 

aquisição de bovinos. Relatou que, ato contínuo, apresentou ao gerente da 

agência bancária as Notas referidas e houve um ressarcimento as 

seguinte forma: na data de 08.12.2017 fora debitado valor menor em 

R$212.157,91 (duzentos e doze mil cento cinquenta sete reais e noventa 

um centavos), e a diferença de R$ 4.802,49 (quatro mil oitocentos e dois 

reais e quarenta nove centavos), no dia 18.12.2017, como 

“OPER.CRED.RURAL, foi creditado o montante de R$11.783,65 (onze mil 

setecentos e oitenta três reais e sessenta cinco centavos) e o saldo 

remanescente do dia 04.01.2018, sob título de ESTORNO LANCTO nº 

0002590, no valor de R$5.693,19 (cinco mil seiscentos noventa três reais 

e dezenove centavos)”. Indicou que devido débitos indevidos na conta, 

acarretou saldo insuficiente para o pagamento de um seguro de seu trator 

e isto gerou-lhe danos. Pleiteia indenização por danos morais. Citada a 

requerida compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e 

apresentou contestação baseada em ausência de comprovação do dano 

moral. O Requerente apresentou impugnação à contestação e repulsou os 

argumentos lançados pelo requerido, pugnou pela procedência do feito. 

Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente 

à falha na prestação de serviços pelo banco réu e não demanda dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, aplicando-se o artigo 355 do CPC. 

DANOS MORAIS O caso em tela relaciona o fato de que o Requerente era 

devedor de uma Cédula de Crédito Bancária e, sob o prisma de não ter 

apresentado Notas Fiscais de compra bovina, o banco réu debitou 

indevidamente valores de sua conta corrente, gerando danos, tal como 

cancelamento de seu seguro de veículo. Depreende-se dos documentos 

acostados à inicial que não houve a juntada do comprovante de 

cancelamento final, tampouco de nova contratação do seguro mencionado 

na inicial. O autor exclusivamente refere que possuía seguro há anos de 

seu trator e, por conta de saldo insuficiente em conta advindo de débito 

indevido do banco réu, houve o cancelamento deste seguro. Porém, 

apresentou somente o aviso de indisponibilidade de saldo para pagamento 

e não o real cancelamento e recontratação. Em que pese a inversão 

probatória e a objetividade da responsabilidade do fornecedor, caberia ao 

autor comprovar a verossimilhança de suas alegações. Certamente que 

diante do inadimplemento obrigacional do autor pela não apresentação das 

notas de aquisição de gado, foram debitados valores pelo 

descumprimento; sendo certo que, após a regularização com a 

apresentação das respectivas notas, o valor fora creditado e regularizado 

instantaneamente. Corroborados com os extratos anexados à exordial e 

respaldado em garantias legais, o banco réu agiu sob o aspecto da 

normalidade. Em contrapartida, se a conduta do banco réu foi efetivamente 

indevida ao gerar danos ao autor, à luz do artigo 373, inciso I do CPC, 

caberia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito indenizatório. 

Contudo, não logrou fazer. Esta é a decisão de caso análogo: “TJ-RS – 

Recurso Cível 71007061674 RS (TJ-RS) Data de publicação: 05/02/2018 

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE 

VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. 

RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESINCUMBE O CONSUMIDOR DE 

PROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DE O AUTOR 

PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ART.373, I, CPC. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível nº.7100707061674. Segunda Turma Recursal 

Cível. Turmas Recursais. Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

31/01/2018).” Saliente-se que os documentos anexados à exordial não 

demonstram inicialmente que houve a real falha na prestação do serviço 

pelo banco réu; tampouco que esta eventual falha lhe tenha causado 

prejuízos de ordem moral. Confira-se entendimento quanto ao ônus do 

consumidor: “TJ-RS - Apelação Cível AC 70049607393 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 21/01/2013 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO 

PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. Trata-se de demanda em que o autor alega ter 

sofrido prejuízo de ordem moral em razão de vício do produto. "A inversão 

estabelecida no § 3º dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor , específica para a responsabilidade civil do fornecedor, é ope 

legis, vale dizer, não está na esfera de discricionariedade do juiz". Assim, 

"ocorrido o acidente de consumo e havendo a chamada prova de primeira 

aparência, prova de verossimilhança, decorrente das regras da 

experiência comum, que permita um juízo de probabilidade, o Código do 

Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, só permitindo ao 

fornecedor afastar o seu dever de indenizar se provar - ônus seu - que o 

defeito não existe (...)" Ausente a prova de verossimilhança é dever da 

parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, articulados 

na inicial, a teor do que estabelece o art. 333 , I , do CPC , ônus que lhe 

cabia e do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70049607393, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/11/2012).”. Portanto, cabe 

ao consumidor provar o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do 

fornecedor e o dano que lhe causou; restando ao fornecedor provar 

causas excludentes de sua responsabilidade. Consigne-se: “TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70057248460 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

07/03/2014 Ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAL. CONSUMIDOR. ÔNUS 

DA PROVA. O fornecedor responde objetiva e solidariamente pelos vícios 

apresentados em seus produtos e serviços. Cabe ao autor fazer prova 

fatos constitutivos do seu direito e ao fornecedor as excludentes de sua 

responsabilidade. - Comprovados os fatos constitutivos do direito da parte 

autora e não logrando êxito a parte ré em comprovar fatos obstativos 

desse direito, impõe-se a procedência da ação. DANO MORAL. 

MERCADORIA COM DEFEITO. NEGATIVA DE TROCA. O reconhecimento à 

compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração 

do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao 

direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que 

não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação 

social, civil ou comercial. - A não realização da troca de mercadoria 

vendida com defeito, mesmo que dentro do prazo de garantia, não gera 

por si só dano moral indenizável. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70057248460, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2014)” 

Consequentemente, o dano moral não está presente no caso em tela, 

posto que não há que se considerar qualquer sofrimento caracterizador 

de indenização por dano moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o 

projeto de sentença, para considerar que ausentes os pressupostos 

normativos do dever de indenizar, opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente 

demanda. Opino pela ausência de condenação do requerente em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 14 de setembro de 2018. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, 

homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de setembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000008-17.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUCIANO JESUS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - LUCIANO JESUS DA SILVA – 

promove em desfavor de VIVO S.A., sob o fundamento de que houve 

negativação indevida em seu nome no valor de R$91,44 (noventa e um 

reais e quarenta e quatro centavos), incluído em 22/03/2014. Contudo, 

alega que não reconhece a procedência. Pleiteia exclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização pelos 

danos morais. Citada a ré compareceu em audiência de conciliação que 

restou infrutífera, e apresentou contestação. No mérito aduziu pela 

existência de relação jurídica constante em contratação de produto com 

utilização regular do serviço e inadimplemento do autor. Em sede de 

impugnação, a autora rechaçou a tese da ré. Os autos vieram conclusos. 

É o breve relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Ab initio, opino pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita diante 

da situação de insuficiência de recursos para arcar com as custas e 

despesas processuais, à luz da Lei 1050/60. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à negativação indevida do nome do autor, sendo certo que 

não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo 

ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. DA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Conforme se depreende das argumentações e 

documentação acostada aos autos, de um lado o autor aduz que seu 

nome foi incluído indevidamente em órgão de proteção ao crédito, sem 

respaldo legal; de outro lado a empresa ré arguiu que houve uma 

contratação de produtos sem o devido pagamento. No que tange à 

indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se 

que por dívida inexistente. A ré apresentou sua defesa pautada 

exclusivamente em alegações e telas sistêmicas, sem juntar qualquer 

documento, áudio, ou outra prova capaz de comprovar os fatos que 

indica. Embora tenha mencionado e incluído telas do sistema, assim como 

apresentado duas faturas e extratos de ligação, não demonstrou que 

houve qualquer efetiva contratação de produto por parte do autor. 

Claramente que sem as devidas provas, quaisquer que sejam, tais como 

contrato com a assinatura do cliente, contratação mediante gravação do 

atendimento ou outro meio hábil, ainda que verbal, a provar existência de 

uma relação jurídica devidamente contratada, considera-se como não 

contratado o serviço. Portanto, pela relação de consumo a considerar a ré 

como fornecedora de produtos, torna-se responsável por providenciar 

meios de bem tratar os consumidores vinculados a si nos ditames do art. 

14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, o Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome do autor pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré. 

Saliente-se que o autor comprovou: o ato ilícito praticado pela ré quando 

cobrou e negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe 

prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo do 

autor. Certo que está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição 

indevida oriunda de inexistente inadimplência em momento no qual o autor 

não possuía qualquer negativação. A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora de 

telefonia, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança dos débitos objeto da demanda com 

exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 
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termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 12 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000040-22.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIANA MARQUES 

FERNANDES REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES 

S/A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - MARIANA MARQUES FERNANDES – move em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A sob o argumento de 

que teve seu nome incluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, no 

valor de R$124,58 (Cento e Vinte e Quatro reais e cinquenta e oito 

centavos), de dívida que desconhece a procedência por não ter recebido 

notificação extrajudicial. Pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito, 

exclusão do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

indenização à título de danos morais. Citada a requerida compareceu em 

sede de audiência de conciliação, infrutífera e apresentou contestação 

fundamentada no inadimplemento da autora quanto algumas mensalidades, 

eis que era aluna da ré desde 2016. Arguiu que a autora efetuou alguns 

acordos de refinanciamento das parcelas, sendo que em janeiro de 2018 

renovou sua matrícula, gerando mensalidades. Em sede de impugnação, a 

autora rechaçou a tese da requerida. Os autos vieram conclusos. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à falha na prestação de serviços 

diante de uma suposta negativação indevida. Portanto, não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, aplicando-se o artigo 355 

do CPC. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado procedente. Ab 

initio, opino pela concessão de Justiça Gratuita, visto que a Requerente 

demonstrou ser pessoa sem recursos suficientes a prover as despesas e 

custas processuais, nos termos da Lei 1060/50, posto que juntou 

“Declaração de Hipossuficiência”. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

Tangentemente à indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao 

crédito, tem-se que por dívida inexistente. Em que pese as alegações da 

empresa ré quanto à existência de uma relação jurídica contraída pelas 

partes concernente à um curso que supostamente a autora foi aluna 

desde 2016, não houve qualquer comprovação enfática neste sentido, 

tampouco que, advindo desta contratação de serviço educacionais, 

existam débitos. Somado à isto, tem-se que a autora nega possuir 

qualquer débito perante a ré. Em contrapartida, a ré é fornecedora de 

produtos, tornando-se responsável por providenciar meios de bem tratar 

os consumidores vinculados a si, nos termos do art.14 da Lei n.º 

8.078/1990. Desta forma, de vital relevância ter sido juntado algum 

contrato e a matrícula que foram devidamente assinados pela autora. A 

empresa ré, instituição de ensino, apresentou unicamente telas de sistema 

interno, produzidas unilateralmente, indicando para alguns acordos 

financeiros e a existência de bolsa incentivo. Contudo, sabidamente que 

em se tratando de curso de ensino educacional, toda relação jurídica 

firmada entre faculdade e aluno são repletas de documentos, por escrito, 

e devidamente assinados pelos seus clientes. Desta forma claro está que 

a ré não apresentou nenhuma prova de que a autora tenha realizado 

efetivamente sua matrícula, assim como firmado tais acordos. Consigne-se 

julgado: “TJ-DF – 07091300220178070003 DF 0709130-02.2017.8.07.0003 

Data de publicação: 13/03/2018 Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. 

CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 

PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. 

Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou 

procedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, 

cancelamento da negativação cadastral e indenização por danos morais. 3 

A recorrente sustenta que não praticou nenhum ato ilícito, bem como que 

não restou configurado o dano moral indenizável. Alternativamente, requer 

a diminuição do valor da indenização fixada na sentença. 4. A 

controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico 

autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 

nº.8078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o 

direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º., inciso XXXII, da 

Constituição Federal). 5. A parte recorrente não logrou comprovar que a 

recorrida matriculou-se no curso de graduação oferecido pela instituição 

de ensino, nem mesmo que realmente ofereceu os alegados serviços 

educacionais. Não foram juntados aos autos o contrato ou termo de 

adesão de matrícula, nem fichas cadastrais e relatórios de presença de 

alunos. 6. Restou evidente nos autos a ausência de vínculo contratual 

entre as partes e mostra-se indevida a cobrança de débitos referentes às 

mensalidades do curso, bem como a inscrição do nome da autora em 

cadastro de restrição ao crédito. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que enseja indenização por crédito , sendo um 

dano in re ipsa, ou seja, advindo do próprio registro de fato inexistente, 

independentemente de demonstração do dano (Resp. n. 1.059.663/MS 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).”. Ou seja, mister se fazia a 

comprovação por parte da ré a fim de excluir sua responsabilidade 

perante a autora, porém não logrou exibir evidências neste sentido. Em 

suma, a réu pautou-se exclusivamente em alegações e nada trouxe aos 

autos galgando provar sua tese defensiva. Inexistente provas suficientes 

da concreta adesão da autora para uma relação jurídica com a instituição 

de ensino. Destarte, a Requerente trouxe aos autos documentos e fatos 

que comprovam suas alegações; tudo a corroborar com a exordial 

visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se caso análogo 

quanto à comprovação do débito: “TJMG – Apelação Cível AC 

10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da publicação: 16/09/2016 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É ilícita a conduta da empresa de telefonia 

que insere o nome do consumidor em cadastro restritivo se ausente prova 

de contratação de seus serviços. Cabe à empresa o dever de cautela e 

aferição dos documentos que lhe são apresentados no momento da 

contratação. A inexistência de prova da contratação enseja a declaração 

de inexistência da dívida, imposição de exclusão da negativação do nome 

do consumidor dos cadastros restritivos e imposição dos ônus 

sucumbenciais àquele que deu causa à instauração da demanda.” 

Portanto, indevida a negativação realizada em nome da autora, sendo que 

conclusivamente, merece ser excluído o seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, assim como declarada a inexigibilidade do débito. DO 

DANO MORAL No que concerne à responsabilidade da empresa ré 

passível de ensejar ressarcimento moral, opino pela procedência do 

pedido. O fornecedor, neste caso, a empresa ré não provou o 

inadimplemento da autora concernente às mensalidades em atraso; por 

consequência, falhou na sua prestação de serviços, uma vez que 

negativou o nome da autora sem qualquer respaldo financeiro. 

Observa-se, ainda, que em vista da responsabilidade da ré ser objetiva, 

com culpa presumida, a consumidora cumpriu corretamente seu dever de 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Certo que está 

configurada a responsabilidade da Requerida pela inscrição indevida 

oriunda de inexistente inadimplência. A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 
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lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, principalmente pela espécie in re 

ipsa, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da Requerida em eximir-se 

da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma universidade de grande 

porte, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). CONCLUSÃO 

Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial para: a) manter 

a exclusão do nome do autor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

com declaração de inexistência de débito; b) condenar a empresa ré ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados no valor de 

R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao requerido em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000081-86.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDILEUZA DUARTE DE 

SOUZA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que a requerente - EDILEUZA DUARTE DE SOUZA 

– move em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES 

S/A sob o argumento de que teve seu nome incluído junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito de dívida que desconhece a procedência. Pleiteia a 

declaração de inexigibilidade do débito, exclusão do nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização à título de danos 

morais. Citada a requerida compareceu em sede de audiência de 

conciliação, infrutífera e apresentou contestação fundamentada no 

inadimplemento da autora quanto algumas mensalidades, eis que era aluna 

da ré. A autora, em sede de impugnação, rechaçou a tese da ré. Os autos 

vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente à falha na 

prestação de serviços diante de uma suposta negativação indevida. 

Portanto, não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

aplicando-se o artigo 355 do CPC. No mérito, o pedido inicial merece ser 

julgado procedente. Ab initio, opino pela concessão de Justiça Gratuita, 

visto que a Requerente é pessoa sem recursos suficientes a prover as 

despesas e custas processuais, nos termos da Lei 1060/50. DA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Tangentemente à indicada negativação incluída 

nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que por dívida inexistente. Em 

que pese as alegações da empresa ré quanto à existência de uma relação 

jurídica contraída pelas partes concernente à um curso que supostamente 

a autora foi aluna, não houve qualquer comprovação enfática neste 

sentido, tampouco que, advindo desta contratação de serviço 

educacionais, existam débitos. Somado à isto, tem-se que o autor nega 

possuir qualquer relação jurídica com a ré. Em contrapartida, a ré é 

fornecedora de produtos, tornando-se responsável por providenciar 

meios de bem tratar os consumidores vinculados a si, nos termos do 

art.14 da Lei n.º 8.078/1990. Desta forma, de vital relevância ter sido 

juntado algum contrato e a matrícula que foram devidamente assinados 

pela autora; assim como cabia à ré comprovar o inadimplemento da autora 

por eventuais parcelas geradas de um curso e inadimplidas. Ou seja, 

mister se fez a comprovação por parte da ré a fim de excluir sua 

responsabilidade perante a autora. Em suma, a réu pautou-se 

exclusivamente em alegações e nada trouxe aos autos galgando provar 

sua tese defensiva. Inexistente provas suficientes da concreta adesão da 

autora para uma relação jurídica com a instituição de ensino. Destarte, a 

Requerente trouxe aos autos documentos e fatos que comprovam suas 

alegações; tudo a corroborar com a exordial visando a aplicação do artigo 

18 do CDC. Consigne-se caso análogo quanto à comprovação: “TJMG – 

Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da publicação: 

16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 
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exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome da autora, sendo que conclusivamente, merece ser excluído o seu 

nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como declarada a 

inexigibilidade do débito. DO DANO MORAL No que concerne à 

responsabilidade da ré passível de ensejar ressarcimento moral, opino 

pela improcedência do pedido. Embora tenha efetivamente ocorrido a 

negativação do nome da Autora pela empresa Ré, já continha inclusão 

anterior à que está em discussão desta demanda. Conforme consta de 

extrato do ScPC, há negativação incluída anteriormente à referida no caso 

em tela e de outra empresa, sendo que embora com o fundamento de 

inaplicabilidade da Súmula 345 do STJ por serem dívidas igualmente 

indevidas, não prospera, eis que não provou sequer estarem sob a égide 

de análise jurisdicional. Neste sentido, já decidiu o STJ quanto à Súmula 

que o dano moral não se aplica às hipóteses da existência de negativação 

anterior. No Resp nº 1386424 o STJ definiu que a mencionada Súmula 

deve ser estendida para os fornecedores de modo geral. “Ementa: 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão 

recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da 

controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de 

prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 

385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido 

acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos 

de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador 

não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome 

como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 

1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações 

voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. 

Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras 

anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do 

autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento.”. Assim, o bem tutelado pretendido pela Autora para preservar 

seu nome com a indenização por dano moral já foi contaminado e atingido 

com a negativação anterior. Não restando abalo moral a ser tutelado. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar parcialmente procedente o pedido para o efeito de declarar 

inexigível o débito em discussão nesta ação, nos termos da inicial, com 

consequente exclusão da anotação do nome da Requerente dos bancos 

de dados de todos os órgãos de restrição ao crédito existentes; 

tangentemente ao dano moral, opino pela improcedência do pedido, com 

aplicação da Súmula 385 do STJ; julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 11 de setembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000402-24.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELIEL SIMAO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De 

proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;”. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre 

a questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Quanto à preliminar 

de que a autora não juntou extrato do SPC/Serasa, tenho que não merece 

guarida, uma vez que totalmente destoante da realidade fática, 

notadamente em razão da autora ter juntado o comprovante de negativa 

em ID 12787638 que comprova a existência de anotação de seu nome no 

cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte requerida. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Explico. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial. Em 

contrapartida, a requerida sustenta a existência do débito, contudo, não 

acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, 

ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de 

ter exercido apenas seu direito regularmente. A mera juntada da nota 

fiscal sem assinatura do requerente se trata de prova unilateral que não 

tem o condão de retirar o ônus da requerida, pois aliado à referida tela 

incumbia à mesma anexar documento devidamente assinado pelo autor ou 

até mesmo ligações efetuadas para caso de contratação via telefone. 

Todavia, não o fez. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS 

PELO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. I. A ação monitória , para que possa ter seu 

pedido julgado procedente, deve ser acompanhada da indispensável 

prova escrita que demonstre a existência do débito. No caso dos autos, 

não se encontram provas minimamente plausíveis de que existe a dívida 

cuja cobrança é pleiteada, pois não há evidências de que os serviços de 

engenharia foram prestados. II. As notas fiscais não assinadas pela 

devedora não são aptas à comprovação da efetiva prestação dos 

serviços, uma vez que a falta de assinatura retira a necessária 

bilateralidade do documento. Assim, nada impede que qualquer pessoa 

emita nota fiscal antecipadamente à prestação do serviço, donde se 

conclui que, por si só, a existência de notas fiscais não assinadas pelo 

devedor não se presta a comprovar o débito. (TJAM, 

06249983620168040001, 3ª Câmara Cível, Relator Nélia Caminha Jorge, j. 

07/05/2017)” Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 
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responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, 

porquanto nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor ELIEL SIMAO, no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a 

partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da inserção indevida, no valor 

R$ 122,25 (cento e vinte dois reais, vinte e cinco centavos), devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000404-91.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA 

DO CARMO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 
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acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial. 

Em contrapartida, a requerida sustenta a existência do débito, contudo, 

não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações 

vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto 

ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras 

alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse 

sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de 

telas do sistema/faturas se trata de prova unilateral que não tem o condão 

de retirar o ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à 

mesma anexar contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo 

ligações efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o 

fez. Neses sentido é vasta a jurisprudência. Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 
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ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA DO CARMO, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor R$ 108,97 (cento e oito reais, noventa e sete 

centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção 

ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000469-86.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIA STATUTI GODOI 

SOARES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Em que pese o pleito de desistência formulado em ID 

14979502, indefiro, uma vez que o Enunciado 90 do Fonaje é claro no 

sentido de que a desistência sem anuência do reclamado só é possível 

caso não houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o que 

restou claro nos presentes autos, conforme passo a decidir. Quanto à 

preliminar de que a autora não juntou extrato do SPC/Serasa, tenho que 

não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da realidade 

fática, notadamente em razão da autora ter juntado o comprovante de 

negativa em ID 12900063 que comprova a existência de anotação de seu 

nome no cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte requerida. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Explico. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Não obstante os argumentos lançados na exordial e 

ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos autos que a 

requerente que não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, 

visto que não se desincumbiu do encargo de provar ter de fato quitado as 

faturas juntadas pela requerida, referentes ao “Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP” (ID 14806557), as quais foram expedidas e 

assinadas em seu nome, contendo inclusive o número de seu RG, CPF, 

conforme informado pela reclamada. Além disso, verifico que a autora não 

justificou o porque de referido contrato estar em seu nome, quando 

afirmou na inicial não ter conhecimento da origem do débito, razão pela 

qual, presume-se verdadeira as alegações da reclamada, que logrou 

comprovar fato extintivo do direito alegado na exordial. Assim, clarividente 

que a negativação enviada pela demandada é perfeitamente cabível e 

legítima, porquanto estar apenas exercendo seu regular direito ao cobrar 

parcela atrasada. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do 

fato constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, 

sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito 

do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Assim, 

completamente ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela 

reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 
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“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, a requerida logrou êxito em 

provar fato extintivo da pretensão do requerente, desincumbindo-se do 

seu ônus probatório, impondo a improcedência da demanda. Ademais, 

compulsando exaustivamente os autos, verifica-se que a autora ingressou 

com a presente actio mesmo tendo efetuado os pagamentos anteriores em 

atraso e não ter quitado a fatura vencida, referente à notificação enviada 

pelo SERASA, ou seja, detinha consciência de que o referido aviso fora 

totalmente devido, uma vez que o pagamento foi feito com mais de 20 

(vinte) dias de atraso, estando patente ao meu ver a litigância de má fé por 

parte da autora, nos moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, senão, vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância 

de má-fé, Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 

2016, p. 97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de 

deveres éticos do devido processo legal. Vejamos: “A configuração da 

litigância de má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os 

deveres éticos que não podem ser ignorados na função social do devido 

processo legal. Não seria um processo justo aquele que deixasse de 

exigir dos participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à 

veracidade, ao uso regular das faculdades processuais e aos fins 

privados e sociais da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a 

quebras do princípio da boa-fé no domínio do processo”. No mesmo 

sentido, são os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça quando 

verificada a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 

REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de 

matéria já decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na via dos 

embargos de declaração, se o acórdão embargado manifesta-se de modo 

claro e objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 3. 

Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, revogando a liminar alhures deferida, e PROCEDENTE o 

pedido contraposto formulado em ID 14806677 para CONDENAR a parte 

autora MARCIA STATUTI GODOI SOARES ao pagamento do montante de 

R$ 338,98 (trezentos e trinta oito reais, noventa e oito centavos), com 

supostos contratos de números 0212520571 com a data do débito em 21 

de outubro de 2014 no valor de R$ 169,53 (cento e sessenta nove reais, 

cinquenta e três centavos) e o contrato de número 0209861424 com a 

data de débito em 29 de setembro de 2014 no valor de R$ 169,45(cento e 

sessenta nove reais, quarenta e cinco centavos), cuja contratação restou 

comprovada nestes autos, tudo com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. CONDENO a requerente MARCIA STATUTI GODOI 

SOARES ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. CONDENO a autora, ainda, ao pagamento de 1% 

(um por cento) do valor da demanda, pela caracterização de litigância de 

má-fé, na presente demanda. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-98.2018.8.11.0011
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000507-98.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ERIMITA ALVES DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que não restou 

devidamente comprovado pela parte reclamada que a mesma é pessoa 

jurídica diversa daquela a quem imputa a responsabilidade, qual seja, 

Bradesco Vida e Providência S/A, ônus este que lhe cabia. Portanto, 

rejeito referido argumento. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou que está sendo realizada a cobrança dos valores de 

R$ 88,82 (oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) os quais afirma 

não ter contratado. Em contrapartida, a requerida não trouxe aos autos 

qualquer documento que pudesse contrapor o pedido exordial, ou seja, 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos 

termos do art. 373, II, do CPC, sendo ônus este que lhe cabia ante a 

inversão do ônus da prova deferido em sede de tutela antecipada (ID 
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13225758). O caso narrado é considerado pelo Código de Defesa do 

Consumidor como prática abusiva, se amoldando ao previsto no art. 39, 

incisos III e VI, verbis: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 

serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) III - enviar ou entregar ao 

consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer 

qualquer serviço; (...) VI - executar serviços sem a prévia elaboração de 

orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as 

decorrentes de práticas anteriores entre as partes; (...) Desta feita, restou 

devidamente demonstrada a falha na prestação de serviço ao ter efetuado 

cobrança de serviço não contratado/solicitado pelo requerente. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO 

NÃO CONTRATADO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A cobrança indevida por serviço telefônico 

não solicitado pelo consumidor constitui ato ilícito, passível de reparação. 

2. Para a fixação do dano moral há de se considerar as peculiaridades de 

cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, evitando o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada e reprimenda inócua para 

o causador do dano. Daí, o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), mostra-se justo e razoável. 3. A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula nº 

362 do STJ) e os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação 

(art. 240 do CPC e do art. 405 do CC), por tratar-se responsabilidade 

contratual. APELO PROVIDO. (TJGO, AC 04260281220148090134, 4ª 

Câmara Cível, Relator Desembargador Carlos Escher, j. 19/05/2016) 

TELEFONIA. SERVIÇO DE INTERNET. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS 

MORAIS. VELOCIDADE CONCEDIDA INFERIOR À CONTRATADA. 

COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. PRÁTICA 

ABUSIVA EM FACE DO CONSUMIDOR E DESLEAL E LESIVA EM RELAÇÃO 

AO MERCADO DE CONSUMO. Autor, consumidor, pessoa física. Sentença 

de improcedência. Pleito recursal de reforma. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

Inocorrência. O magistrado é destinatário da prova cabendo a ele, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligênicas inúteis ou meramente 

protelatórias com o fito de construir seu convencimento, ante a aplicação 

da causa madura. AGRAVO RETIRDO. Não conhecimento. ABUSO. Prática 

abusiva configurada. A apelada incorreu na prática abusiva, ao vender um 

serviço que não poderia ter sido fornecido em sua integralidade, exigindo 

do consumidor uma vantagem que se revela manifestamente indevida 

(CDC, art. 39, V) e que consiste na prestação de um serviço inferior ao 

contratado, embora a cobrança tenha sempre sido pautada pelo valor do 

serviço anunciado contratualmente, descurando de sua missão social de 

boa-fé, defluindo em prática abusiva em face do consumidor e desleal 

(lesiva) em relação ao mercado de consumo. Dano material. Configurado. 

Restituição da quantia paga além do valor do contrato. Obrigação de 

reparar (CDC, art. 20). Dano Moral. Configurado. Descaso com o 

consumidor, ferindo sua serenidade e dignidade. Sentença reformada, 

com elevação da condenação dos honorários advocatícios para 20%. 

Inteligência e aplicação do artigo 85, §11 do Novo Código de Processo 

Civil. Apelo parcialmente provido. (TJSP, APL 10066816020148260007, 12ª 

Câmara Extraordinária de Direito Privado, Relator Ramon Mateo Júnior, j. 

10/06/2016) Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do dano material 

Segundo disciplina de Flávio Tartuce, “os danos patrimoniais ou materiais 

constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de 

alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil não cabe 

reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de 

prova efetiva, em regra[1].” O autor pleiteia o ressarcimento dos valores 

que foram indevidamente descontados de sua conta corrente de 

maio/2017 a dezembro/2017 e janeiro/2018 a maio/2018, os quais afirma 

totalizar a quantia de R$ 2.309,32 (dois mil trezentos e nove reais e trinta e 

dois centavos) em sua forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo 

único, do CDC. Em detida e acurada análise dos autos, verifico que os 

extratos bancários de ID 13093939 demonstram que houve a efetiva 

cobrança dos valores do seguro de vida impugnado nestes autos nas 

datas de 31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 02/10/2017, 

31/01/2018 e 28/02/2018, ou seja, sete parcelas que totalizam o montante 

de R$ 621,74 (seiscentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos). 

Considerando a regra de devolução em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, esculpida no parágrafo único do art. 42 do CDC, tem-se 

que o valor total dos danos materiais a serem ressarcidos ao requerente é 

de R$ 1.243,48 (um mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e oito 

centavos). Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Apesar da tentativa da ré de se 

eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao 

contrário do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral não pode ser exacerbado a ponto de ensejar 

o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela antecipada alhures deferida, para 

condenar a parte requerida, BANCO BRADESCO S.A., ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados à autora, ERIMITA ALVES DE 

CAMPOS, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso; e ainda, ao 

ressarcimento pelos danos materiais suportados pelo autor, os quais 

totalizaram R$ 1.243,48 (um mil duzentos e quarenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), corridos monetariamente, pelo INPC e crescida 

de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês desde o efetivo dispêndio 

(súmula 54 do STJ). Em consequência. JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, DECLARO INDEVIDA a cobrança do valor de R$ 88,82 (oitenta e 

oito reais e oitenta e dois centavos) referentes ao seguro de vida não 

contratado, devendo a reclamada tomar as medidas administrativas 

necessárias à cessação de referida cobrança. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 
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independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em 

julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito [1] TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único/ 3. ed. 

rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 

459.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000022-98.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDVALDO RODRIGUES PAIVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos em correição. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Analisando a preliminar suscitada pela requerida tenho que não restou 

demonstrado qualquer prejuízo à parte reclamada em não participar de 

referida audiência conciliatória, até porque a possibilidade de efetuar 

proposta de acordo com a parte autora pode ser efetivada em qualquer 

momento processual e não exclusivamente em referida oportunidade. 

Portanto, afasto. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 

Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Não obstante os argumentos lançados na exordial e 

ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos autos que 

não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, mesmo com a 

inversão do ônus da prova deferido em seu favor, visto que não se 

desincumbiu do encargo de provar ter procurado a agência bancária e 

solicitado o cancelamento do cartão de crédito contratado junto à 

requerida. Em que pese o autor afirmar que se utilizou de referido apenas 

uma vez, não restou comprovado que após efetuou qualquer 

cancelamento, razão pela qual devida a cobrança pelos encargos de 

manutenção do cartão, eis que o requerente assinou o termo de 

contratação deste. Assim, clarividente que a cobrança pelo empréstimo 

contraído é perfeitamente cabível e legítima. Vê-se, pois, que caberia ao 

autor a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, conforme a 

dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a 

inversão do ônus da prova, sendo certo que, in casu, o mesmo confessou 

ter contraído o empréstimo por meio de operação via caixa eletrônico e 

principalmente comprovar que houve a solicitação ao gerente de referido 

estabelecimento bancário narrando o equívoco e solicitando o 

cancelamento. Assim, completamente ausente de plausibilidade os 

argumentos lançados pela reclamante, devendo a presente ser julgada 

improcedente. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM ATRASO. COBRANÇAS 

FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. 

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a 

sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim de que seja 

condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, ratificando a liminar alhures indeferida. DEIXO de condenar 

a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido 

para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando 

o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000248-06.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ROGERIO CERQUEIRA DE 

MIRANDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso 

em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida e faturas se tratam de provas unilaterais que não tem o condão 

de retirar o ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à 

mesma anexar contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo 

ligações efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o 

fez. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade 

da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em 

relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, 

porquanto nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 
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QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor ROGERIO CERQUEIRA 

DE MIRANDA, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito 

ensejador da inserção indevida, no valor R$ 514,01 (Quinhentos e 

quatorze reais e um centavo) na data do dia 26 de Dezembro de 2016, 

possuindo o seguinte número de contrato MP440766000017679066, ante a 

ausência de negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000272-34.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELIANO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Quanto à preliminar de que a autora não juntou extrato do SPC/Serasa, 

tenho que não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da 

realidade fática, notadamente em razão da autora ter juntado o 

comprovante de negativa em ID 12313716 - Pág. 12 que comprova a 

existência de anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes 

efetuada pela parte requerida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 
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incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor ELIANO JOSE DA SILVA, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor R$ 151,62 (cento e cinquenta e um reais e 

sessenta e dois centavos), tendo como referência o contrato nº 

0246977507, ante a ausência de negócio jurídico entabulado entre as 

partes, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao 

crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar 

a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido 

para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se 

o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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PRADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Quanto à preliminar de que a autora não juntou extrato 

do SPC/Serasa, tenho que não merece guarida, uma vez que totalmente 

destoante da realidade fática, notadamente em razão da autora ter juntado 

o comprovante de negativa em ID 12314003 - Pág. 9 que comprova a 

existência de anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes 

efetuada pela parte requerida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. EXplico. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 
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DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados à autora MARIA ELIANE OLIVEIRA PRADO, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor R$ 138,02 (cento e trinta e oito reais e dois 

centavos), tendo como referência o contrato nº 0227956257, ante a 

ausência de negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000269-79.2018.8.11.0011. REQUERENTE: AGENOR FRANCISCO DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

aduziu na inicial inexistir o débito que ensejou a negativação do nome da 

mesma no cadastro dos inadimplentes. Enquanto a requerida, em 

contestação, afirmou que a autora entabulou contrato de ID 13928642, 

tendo acostado “termo de adesão e contratação de serviço SMP”. Ora, 

não obstante as alegações da autora, entendo necessária a realização da 

prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante do AR 

pertence à autora. Desse modo, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 

2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial 

: ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do 

Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 29 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000287-03.2018.8.11.0011. REQUERENTE: TAIWANA MAYLLA LOPES 

DE AGUIAR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Analisando os autos, em que pese a parte autora 

aduziu na inicial inexistir o débito que ensejou a negativação do nome da 

mesma no cadastro dos inadimplentes; doutra banda a requerida, em 

contestação, afirmou que a autora entabulou contrato de ID 14023025, 

tendo acostado “termo de adesão e contratação de serviço SMP”. Daí, a 

prova pericial se revela necessária à elucidação da questão posta. Desse 

modo, verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da 

perícia, outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes 

discutam, com a amplitude processual devida, a questão na Justiça 

Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. 

NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 

1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, cabe oportunizar a 

sua produção em obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido 

laudo produzido unilateralmente por uma das partes para afastar a 

incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos 

conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados 

Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de 

seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do 

Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 
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arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 29 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000282-78.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUCINEIDE DE ARCANJO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

aduziu na inicial inexistir o débito que ensejou a negativação do nome da 

mesma no cadastro dos inadimple tes. Enquanto a requerida, em 

contestação, afirmou que a autora entabulou contrato de ID 14007651, 

tendo acostado “termo de adesão e contratação de serviço SMP”. Desta 

feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

pertence à autora Desse modo, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 

2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial 

: ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do 

Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 29 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000289-70.2018.8.11.0011. REQUERENTE: FRANCIELLY ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Quanto à preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, não merece prosperar, eis que se cuida de relação de 

consumo e a hipossuficiencia da autora é notória, como já analisado em 

sede de concessão da liminar. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida e faturas se tratam de provas unilaterais que não tem o condão 

de retirar o ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à 

mesma anexar contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo 

ligações efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o 

fez. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade 

da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em 

relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 
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responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, 

porquanto nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados à autora FRANCIELLY ALVES DOS SANTOS, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor R$ 79,98 (setenta e nove reais e noventa e 

oito centavos), tendo como referência o contrato nº 0277035461, ante a 

ausência de negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000316-53.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ADRIANO LACERDA GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). No que tange à preliminar de não cabimento da 

inversão do ônus da prova, tenho que não merece prosperar, já que se 

cuida de relação de consumo e de parte hipossuficiente, como analisado 

quando da concessão da liminar. Quanto à preliminar de que a autora não 

juntou extrato do SPC/Serasa, tenho que não merece guarida, uma vez 
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que totalmente destoante da realidade fática, notadamente em razão da 

autora ter juntado o comprovante de negativa em ID 12484996 - Pág. 8 que 

comprova a existência de anotação de seu nome no cadastro dos 

inadimplentes efetuada pela parte requerida. No mérito, o pedido inicial 

deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 
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tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor ADRIANO LACERDA GOMES DA SILVA, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve 

ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor R$ 127,72 (cento e vinte e sete reais e setenta 

e dois centavos), tendo como referência o contrato nº 0200106167, ante a 

ausência de negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000433-78.2017.8.11.0011. REQUERENTE: DAMIANA LIMA NORONHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação jurisdicional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Em 

consequência, revogo a liminar concedida anteriormente. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 29 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

EDER JOSE CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000284-48.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDER JOSE CUNHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação jurisdicional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Em 

consequência, revogo a liminar concedida anteriormente. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 29 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-83.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

R. DELFINO SOUZA PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 13217195 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000327-82.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CLAUDECI DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Não obstante os argumentos lançados na exordial e 

ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos autos que a 

requerente que não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, 

visto que não se desincumbiu do encargo de provar ter de fato quitado os 

valores do “termo de confissão de dívida” (ID 14311462), o qual fora 

expedido e assinado em seu nome, contendo inclusive o número de seu 

CPF, conforme informado pela reclamada. Além disso, verifico que o autor 

não justificou o porque de referido contrato estar em seu nome, quando 

afirmou na inicial não ter conhecimento da origem do débito, razão pela 

qual, presume-se verdadeira as alegações da reclamada, que logrou 

comprovar fato extintivo do direito alegado na exordial. Assim, clarividente 

que a negativação enviada pela demandada é perfeitamente cabível e 

legítima, porquanto estar apenas exercendo seu regular direito ao cobrar 

parcela atrasada. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do 

fato constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, 

sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito 

do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Assim, 

completamente ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela 

reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Ademais, compulsando exaustivamente os 

autos, verifica-se que a autora ingressou com a presente actio mesmo 

tendo efetuado os pagamentos anteriores em atraso e não ter quitado a 

fatura vencida, referente à notificação enviada pelo SERASA, ou seja, 

detinha consciência de que o referido aviso fora totalmente devido, uma 

vez que o pagamento foi feito com mais de 20 (vinte) dias de atraso, 

estando patente ao meu ver a litigância de má fé por parte da autora, nos 

moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, senão, 

vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - 

alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância de má-fé, 

Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de deveres 

éticos do devido processo legal. Vejamos: “A configuração da litigância de 

má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os deveres éticos 

que não podem ser ignorados na função social do devido processo legal. 

Não seria um processo justo aquele que deixasse de exigir dos 

participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, 

ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados e sociais 

da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da 

boa-fé no domínio do processo”. No mesmo sentido, são os seguintes 

arestos do Superior Tribunal de Justiça quando verificada a litigância de 

má-fé pela alteração da verdade dos fatos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 

JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos 

termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já 

decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na via dos embargos de 

declaração, se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e 

objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 3. 

Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 
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17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, revogando a liminar alhures deferida. CONDENO a parte 

requerente CLAUDECI DA SILVA ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. CONDENO a autora, ainda, 

ao pagamento de 1% (um por cento) do valor da demanda, pela 

caracterização de litigância de má-fé, na presente demanda. Aguarde o 

lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido 

in albis e certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de 

agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000371-04.2018.8.11.0011. REQUERENTE: IONE MARIA DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que a parte autora aduziu na inicial inexistir o débito que ensejou a 

negativação do nome da mesma no cadastro dos inadimplentes. Enquanto 

a requerida, em contestação, afirmou que a autora entabulou contrato de 

ID 14705839. Desta feita, não obstante as alegações da autora, entendo 

necessária a realização da prova pericial a fim de se verificar se a 

assinatura constante pertence à autora Desse modo, verificada a 

complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não 

resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude 

processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: 

“JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO GONCALVES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000255-95.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE JULIO GONCALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que a parte autora aduziu na inicial 

inexistir o débito que ensejou a negativação do nome da mesma no 

cadastro dos inadimple tes. Enquanto a requerida, em contestação, 

afirmou que a autora entabulou contrato de ID 14404464, tendo acostado 

“Instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças”. Desta 

feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

pertence à autora Desse modo, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 

2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial 

: ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do 

Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON VINICIUS PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000310-46.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ALYSON VINICIUS PINHO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Em relação à preliminar de não cabimento da inversão 
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do ônus da prova, tal não merece próspero, já que se cuida de parte 

hipossuficiente, num contexto de relação de consumo. Quanto à preliminar 

de que a autora não juntou extrato do SPC/Serasa, tenho que não merece 

guarida, uma vez que totalmente destoante da realidade fática, 

notadamente em razão da autora ter juntado o comprovante de negativa 

em ID 12469870 que comprova a existência de anotação de seu nome no 

cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte requerida. Referente ao 

comprovante de endereço da parte, é possível auferir pelo documento de 

identificação que o terceiro em nome de quem está o comprovante juntado 

se trata de genitor do autor, razão pela qual, afasto referida preliminar. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida e/ou faturas em nome da parte reclamante se trata de prova 

unilateral que não tem o condão de retirar o ônus da requerida, pois aliado 

à referida tela incumbia à mesma anexar contrato devidamente assinado 

pela autora ou até mesmo ligações efetuadas para caso de contratação 

via telefone. Todavia, não o fez. Do Dano moral Em que pese o pedido de 

indenização por danos morais, saliento que a requerente não logrou 

comprovar que as demais negativações existentes em seu nome são 

igualmente indevidas, assim, tem-se imperativa a aplicação do velho 

brocardo latino “Allegatio et non probatio quasi non allegatio” (Alegar e não 

provar é quase não alegar). Portanto, imperativa a incidência da Súmula nº 

385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, apenas para 

declarar inexistente o débito no valor R$ 208,89 (Duzentos e oito reais e 

oitenta e nove centavos). DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 

e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

GILBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000401-39.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GILBERTO SAMPAIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). No que tange à preliminar de não cabimento da 

inversão do ônus da prova, tal não merece próspero, eis que se cuida de 

parte hipossuficiente, num cenário de relação de consumo. Quanto à 

preliminar de que a autora não juntou extrato do SPC/Serasa, tenho que 

não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da realidade 

fática, notadamente em razão da autora ter juntado o comprovante de 

negativa em ID 12822961 que comprova a existência de anotação de seu 

nome no cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte requerida. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 
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expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida e/ou faturas em nome da parte reclamante se trata de prova 

unilateral que não tem o condão de retirar o ônus da requerida, pois aliado 

à referida tela incumbia à mesma anexar contrato devidamente assinado 

pela autora ou até mesmo ligações efetuadas para caso de contratação 

via telefone. Todavia, não o fez. Do Dano moral Em que pese o pedido de 

indenização por danos morais, saliento que a requerente não logrou 

comprovar que as demais negativações existentes em seu nome são 

igualmente indevidas, assim, tem-se imperativa a aplicação do velho 

brocardo latino “Allegatio et non probatio quasi non allegatio” (Alegar e não 

provar é quase não alegar). Portanto, imperativa a incidência da Súmula nº 

385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, apenas para 

declarar inexistente o débito no valor R$ 105,16 (cento e cinco reais e 

dezesseis centavos). DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 

e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000486-25.2018.8.11.0011 REQUERENTE: JHON LENON 

GONCALVES HARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que, em cumprimento a Ordem de 

Serviço n. 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de 

intimação da parte autora para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

juntar aos autos os embargos de declaração em pdf, conforme petição de 

Id. 15513923, uma vez que não foram juntados, sob pena de serem 

declarados intempestivos. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 24 de setembro de 2018 MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000468-04.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA 

ROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Quanto à preliminar de que a autora não juntou extrato 

do SPC/Serasa, tenho que não merece guarida, uma vez que totalmente 

destoante da realidade fática, notadamente em razão da autora ter juntado 

o comprovante de negativa em ID 12899008 que comprova a existência de 

anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte 

requerida. Referente à alegação de inépcia da inicial por ausência de 

quantificação do valor do dano moral pretendido, igualmente sem respaldo 

a requerida, uma vez que o autor colocou expressamente na exordial o 

valor pretendido de dano moral como sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Por fim, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, não resiste 

ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, já que não há 

obrigatoriedade de exaurimento da via administrativa. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 559 de 854



artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Registre-se que, embora a parte reclamada 

aduza a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é aplicável ao 

caso, posto que as outras negativações existentes em nome da autora é 

posterior, sendo a do caso em voga totalmente indevida, ante a 

inexistência de comprovação da relação jurídica, ensejando as devidas 

reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA 

EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. SÚMULA Nº 385 

DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONDUZ À 

REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação de fazer, 

exigível por ocasião da propositura da demanda e assim reconhecida por 

decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto decisório, 

mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo jurisdicional 

permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Constatada, então, a responsabilidade da 

ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se 

tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas 

normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, 

porquanto nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 
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registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida BANCO BRADESCO S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor de R$ 66,58 (sessenta e seis reais e cinquenta 

oito centavos), ante a ausência de negócio jurídico entabulado entre as 

partes, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao 

crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar 

a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido 

para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se 

o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

ROSELI LIMA MARTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000470-71.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ROSELI LIMA MARTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Quanto à preliminar de que a autora não juntou extrato do SPC/Serasa, 

tenho que não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da 

realidade fática, notadamente em razão da autora ter juntado o 

comprovante de negativa em ID 12970425 que comprova a existência de 

anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte 

requerida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 
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REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida/faturas se trata de prova unilateral que não tem o condão de 

retirar o ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma 

anexar contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados à autora ROSELI LIMA MARTA, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice 

INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor R$ 167,13 (cento e sessenta sete reais, treze 

centavos), ante a ausência de negócio jurídico entabulado entre as partes, 

devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito 

acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido 

para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se 

o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000471-56.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELIAS CRISTINO PAIXAO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Quanto à preliminar de que a autora não juntou extrato do SPC/Serasa, 

tenho que não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da 

realidade fática, notadamente em razão da autora ter juntado o 

comprovante de negativa em ID 12970475 que comprova a existência de 

anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte 

requerida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida/faturas se trata de prova unilateral que não tem o condão de 

retirar o ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma 

anexar contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 
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inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor ELIAS CRISTINO PAIXAO, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice 

INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor R$ 153,56 (cento e cinquenta três reais, 

cinquenta e seis centavos), ante a ausência de negócio jurídico 

entabulado entre as partes, devendo a Secretaria da Vara oficiar os 

órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado 

débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em 

nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000429-07.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CLEITON DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

No que tange à impossibilidade de inversão do ônus da prova, verifico que 

se cuida de relação de consumo e parte hipossuficiente como já analisado 

anteriormente. Desse modo, não próspera a preliminar aventada. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Não obstante os argumentos lançados na exordial e 

ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos autos que 

não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, mesmo com a 

inversão do ônus da prova deferido em seu favor, visto que não se 

desincumbiu do encargo de provar ter de fato quitado as faturas em dia, 

pelo contrário, conforme depreende-se do documento de ID 14985642 a 

fatura referente ao mês de abril/2018 foi paga apenas em 14/08/2018, ou 

seja, quatro meses em atraso. Além disso, verifico que a fatura de 

02/2018, com vencimento em 17/02/2018 foi paga apenas em 14/03/2018, 

praticamente um mês de atraso. Assim, clarividente que a suspensão dos 

serviços telefônicos é perfeitamente cabível e legítima, porquanto estar 

apenas exercendo seu regular direito ao cobrar parcela atrasada. Vê-se, 

pois, que caberia à autora a comprovação do fato constitutivo do direito 

alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, sendo certo que, in casu, 

a reclamada demonstrou fato extintivo do direito do autor, uma vez que 

totalmente devida a cobrança efetuada. Assim, completamente ausente de 

plausibilidade os argumentos lançados pela reclamante, devendo a 

presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 564 de 854



realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Ademais, compulsando exaustivamente os 

autos, verifica-se que a autora ingressou com a presente actio mesmo 

tendo efetuado os pagamentos das faturas em atraso, ou seja, detinha 

consciência de que referida suspensão dos serviços fora totalmente 

devido, uma vez que o pagamento foi feito com mais de 20 (vinte) dias de 

atraso, estando patente ao meu ver a litigância de má fé por parte da 

autora, nos moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, senão, vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: 

(...) II - alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância de má-fé, 

Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de deveres 

éticos do devido processo legal. Vejamos: “A configuração da litigância de 

má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os deveres éticos 

que não podem ser ignorados na função social do devido processo legal. 

Não seria um processo justo aquele que deixasse de exigir dos 

participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, 

ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados e sociais 

da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da 

boa-fé no domínio do processo”. No mesmo sentido, são os seguintes 

arestos do Superior Tribunal de Justiça quando verificada a litigância de 

má-fé pela alteração da verdade dos fatos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 

JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos 

termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já 

decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na via dos embargos de 

declaração, se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e 

objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 3. 

Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, revogando a liminar alhures deferida. CONDENO o 

requerente CLEITON DE SOUZA LIMA ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

CONDENO o autor, ainda, ao pagamento de 1% (um por cento) do valor da 

demanda, pela caracterização de litigância de má-fé, na presente 

demanda. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000508-83.2018.8.11.0011. REQUERENTE: AUTO MECANICA 

MATSUSHITA LTDA - EPP REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso 

em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Quanto à preliminar de impugnação ao valor da causa, 

realmente verifico que merece correção, uma vez que o art. 292, VI, do 

CPC é claro ao dispor que o valor da causa em que há cumulação de 

pedidos será o da somatória de todos eles. Assim, considerando que o 

valor da dívida que se requer a declaração de inexistência, qual seja, 

R$5.862,10 (cinco mil oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos) 

somado aos 10 (dez) salários mínimos de dano moral pleiteados, corrijo de 

ofício o valor da causa para R$ 15.402,10 (quinze mil quatrocentos e dois 

reais e dez centavos). No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 
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todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a contratação do plano de ligações com a reclamada 

por meio de contrato acostado aos autos, tendo sido prometido pelo 

preposto da requerida que haveria a isenção da multa de resolução do 

plano anterior. A requerida, por sua vez, sustenta que não existe 

possibilidade de isenção de referida multa, alegando a inexistência de 

falha na prestação do serviço ou responsabilidade, acostando telas de 

sistema apresentadas, com o fim de corroborar as alegações. Todavia, 

como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que 

produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas, além de que a 

autora trouxe aos autos fraturas com todos os seus dados referente a 

linha telefônica discutida. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ademais, em que pese a 

justificativa da reclamada da possibilidade de cobrança da multa de 

fidelização pelo prazo de 12 (doze) meses, no caso em apreço inexiste 

qualquer documento juntado pela requerida que comprove qual o período 

da multa, qual o valor total e mensal pago pela mesma, quantos meses 

ainda havia para a requerente cumprir do período para referida isenção, 

razão pela qual, claro resta a abusividade da cobrança. Não pode a 

requerida cobrar o valor que entender por bem de multa apenas em razão 

da migração de plano, sem apresentar detalhadamente qual o ônus 

financeiro terá o autor que suportar, nos termos do art. 6º, III, do CDC, 

verbis: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; Saliento, outrossim, que o vendedor é preposto da requerida 

e se prometeu a isenção da multa anterior, considera-se verdadeira 

referida informação, cabendo à requerida cumprir com o ofertado, esta é a 

conclusão extraída dos art. 30 c/c 34 do CDC, ipsis litteris: Art. 30. Toda 

informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável 

pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Desta feita, 

restou devidamente demonstrada a falha na prestação de serviço ao ter a 

requerida cobrado por multa que seu preposto garantir ser isentada, não 

sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, 

prova diabólica, pois não há como comprovar as promessas verbalmente 

efetuadas pelo preposto da reclamada. Nesse sentido: JUIZADO 

ESPECIAL. CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. PLANO ILIMITADO DE 

TELEFONIA MÓVEL. OMISSÃO NO CONTRATO QUANTO À EXTENSÃO DO 

SERVIÇO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. AQUISIÇÃO DE 

APARELHO TELEFÔNICO COM DESCONTO MEDIANTE FIDELIZAÇÃO DO 

CLIENTE. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO FORNECEDOR. 

ISENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Claramente defeituosa a informação 

prestada ao consumidor, não pode obrigar o consumidor a pagar além do 

preço ajustado. 7. Se o cancelamento do serviço ocorreu por culpa do 

fornecedor, é incabível a cobrança de multa por quebra de contrato. (...) 

(TJDF, ACJ 20130111489763, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Relator Luis Gustavo B. de Oliveira, j. 

10/02/2015). Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela antecipada alhures deferida, para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos 
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morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o 

débito ensejador da inserção indevida, no valor R$5.862,10 (cinco mil 

oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos), devendo a Secretaria 

da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência 

do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 31 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010301-63.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

R. M. FERNANDES - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIEL ALVES CABRAL (EXECUTADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se 

silente (id. n.º 12749201), diante da ausência de bens passíveis de 

penhora em nome do executado, a extinção do feito é medida que se 

impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 

REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARINALVA DE CASTRO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000453-35.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARINALVA DE CASTRO 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Quanto à preliminar de que a autora não juntou extrato 

do SPC/Serasa, tenho que não merece guarida, uma vez que totalmente 

destoante da realidade fática, notadamente em razão da autora ter juntado 

o comprovante de negativa em ID 12940652 - Pág. 5 que comprova a 

existência de anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes 

efetuada pela parte requerida. Já no que se referente à falta de interesse 

de agir por ausência de tentativa de solucionar a lide nas vias 

administrativas, tenho que não merece acolhida. Isso porque, o art. 3º do 

CPC prevê expressamente que “Não se excluirá da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direito”. Portanto, não há qualquer 

exigência de prévia solução administrativa para que seja autorizado ao 

autor ajuizar demanda na via judicial. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 
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REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida BANCO BRADESCO S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor MARINALVA DE CASTRO GOMES, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor R$ 615,87 (Seiscentos e quinze reais e oitenta 

e sete centavos), ante a ausência de negócio jurídico entabulado entre as 

partes, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao 

crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar 

a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido 

para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se 

o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 
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com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 5 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

CLAUDIO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 13742708 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DA SILVA CESAR (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000496-69.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANESSA CRISTINA DA 

SILVA CESAR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). No que tange ao não cabimento da inversão do ônus 

da prova, não merece acolhida, eis que se cuida de parte hipossuciente 

num cenário de relação de consumo. Quanto à preliminar de que a autora 

não juntou extrato do SPC/Serasa, tenho que não merece guarida, uma 

vez que totalmente destoante da realidade fática, notadamente em razão 

da autora ter juntado o comprovante de negativa em ID 13043858 que 

comprova a existência de anotação de seu nome no cadastro dos 

inadimplentes efetuada pela parte requerida. Analisando a preliminar 

suscitada pela requerida, de ausência de comprovante de endereço da 

autora, vislumbro que sem razão a requerida, tendo em vista que tal 

documento fora devidamente juntado em ID 13043517 - Pág. 2, bem como 

foi devidamente esclarecido e comprovado que referido comprovante 

encontra-se em nome do genitor da autora. Assim, rejeito a preliminar 

vindicada. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 
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quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor VANESSA CRISTINA DA SILVA CESAR, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor R$ 177,48 (cento e setenta e sete reais e 

quarenta e oito centavos), ante a ausência de negócio jurídico entabulado 

entre as partes, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 5 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

VANUZA SALUSTIANA DA SILVA DIDONE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000440-36.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANUZA SALUSTIANA DA 

SILVA DIDONE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Quanto à preliminar de incompetência absoluta do 

Juizado Especial em razão do valor da causa que supera supostamente o 

limite de 40 salários mínimos, tenho que não merece acolhida em razão do 

valor do dano moral ser apenas estimatório. Nesse sentido: CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INDENIZAÇÃO MORAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE 

CHEQUE PÓS-DATADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PELO 

ACÓRDÃO ESTADUAL COM BASE NAS PREMISSAS FÁTICAS DA LIDE. 

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ILÍCITO 

EXTRACONTRATUAL. SÚMULA Nº 54 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade das disposições do NCPC, no que se 

refere aos requisitos de admissibilidade do recurso ao caso concreto ante 

os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ 

na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 
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devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se configura ofensa ao art. 535 do 

CPC/73, quando os questionamentos relevantes à solução da lide são 

examinados pelo acórdão, ainda que em sentido contrário aos interesses 

da parte. 3. O valor indicado na petição inicial, a título de indenização 

moral, é apenas uma sugestão para o julgador que poderá, a partir do 

exame dos fatos circunstanciados na lide, aumentar ou diminuir o valor 

requerido. 4. Ao majorar a indenização do dano moral pela inscrição 

indevida do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da apresentação antecipada de cheque pós-datado, o Tribunal de 

origem tomou em consideração as circunstâncias fáticas delineadas na 

lide, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula 

nº 7 do STJ. 5. O óbice da Súmula nº 7 do STJ atinge também o recurso 

especial interposto com fundamento na alínea c da permissão 

constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas 

apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação 

fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução 

à causa. 6. Conforme a jurisprudência firmada nesta Corte, o dano 

extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja 

contratual (EDcl no REsp 1.375.530/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Terceira Turma, j. 6/10/2015, DJe 9/10/2015), incidindo os 

juros de mora a partir do evento danoso nos termos da Súmula nº 54 do 

STJ. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 634.369/SP, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

06/09/2017) No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 

Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Não obstante os argumentos lançados na exordial e 

ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos autos que a 

requerente que não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, 

visto que não se desincumbiu do encargo de provar ter de fato quitado as 

faturas juntadas pela requerida, referentes ao “Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP” (ID 14943404), as quais foram expedidas e 

assinadas em seu nome, contendo inclusive o número de seu RG, CPF, 

conforme informado pela reclamada. Além disso, verifico que a autora não 

justificou o porque de referido contrato estar em seu nome, quando 

afirmou na inicial não ter conhecimento da origem do débito, razão pela 

qual, presume-se verdadeira as alegações da reclamada, que logrou 

comprovar fato extintivo do direito alegado na exordial. Assim, clarividente 

que a negativação enviada pela demandada é perfeitamente cabível e 

legítima, porquanto estar apenas exercendo seu regular direito ao cobrar 

parcela atrasada. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do 

fato constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, 

sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito 

do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Assim, 

completamente ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela 

reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Ademais, compulsando exaustivamente os 

autos, verifica-se que a autora ingressou com a presente actio negando a 

existência de contrato com a requerida, mesmo tendo assinado termo de 

adesão, ou seja, detinha consciência dos débitos que seriam gerados em 

seu nome, estando patente ao meu ver a litigância de má fé por parte da 

autora, nos moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, senão, vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: 

(...) II - alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância de má-fé, 

Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de deveres 

éticos do devido processo legal. Vejamos: “A configuração da litigância de 

má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os deveres éticos 

que não podem ser ignorados na função social do devido processo legal. 

Não seria um processo justo aquele que deixasse de exigir dos 

participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, 

ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados e sociais 

da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da 

boa-fé no domínio do processo”. No mesmo sentido, são os seguintes 

arestos do Superior Tribunal de Justiça quando verificada a litigância de 

má-fé pela alteração da verdade dos fatos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 

JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos 

termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já 

decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na via dos embargos de 

declaração, se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e 

objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 3. 

Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 
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com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, revogando a liminar alhures deferida, e PROCEDENTE o 

pedido contraposto formulado em ID 14806677 para CONDENAR a parte 

autora VANUZA SALUSTIANA DA SILVA DIDONE ao pagamento do 

montante de R$ 177,77 (cento e setenta e sete reais e setenta e sete 

centavos), cuja contratação restou comprovada nestes autos, tudo com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. CONDENO a 

requerente VANUZA SALUSTIANA DA SILVA DIDONE ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

CONDENO a autora, ainda, ao pagamento de 1% (um por cento) do valor 

da demanda, pela caracterização de litigância de má-fé, na presente 

demanda. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 5 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32846 Nr: 3425-44.2008.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Albuquerque Coelho Caceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Silva Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 (...)Dessa forma, considerando que mesmo citado, o executado deixou de 

adimplir o débito objeto dos presentes autos, DEFIRO o pedido de fls. 

153/154, de modo que determino a EXPEDIÇÃO de ofício ao Serasa, de 

sorte que seja anotado o débito descrito, no valor do credito exequendo, 

devendo perdurar até a satisfação ou extinção ou sua garantia conforme 

previsto no art. 517, do CPC .Sem prejuízo do encimado, OFICIE-SE ao 

Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Rio Branco/MT, 

requisitando informações acerca do registro de bens passíveis de 

Penhora em nome do executado.Após, À exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugne o que entender de direito.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste - MT, 17 de 

setembro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248525 Nr: 2337-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para apresentar os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236581 Nr: 1031-83.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Henrique Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Designo audiência admonitória para o dia 25/10/2018, às 09h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 232718 Nr: 3429-37.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo henrique schmoller 

de souza - OAB:7887

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para apresentar os memoriais finais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 198073 Nr: 3987-77.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 3987-77.2013.811.0011 – 198073

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Daniel Nogueira

INTIMANDO: Réu(s): Daniel Nogueira, Cpf: 64789691934, Rg: 0884545-0 

SSP MT Filiação: Geraldo Nogueira e de Maria Correa Nogueira, data de 

nascimento: 27/08/1954, brasileiro(a), natural de Tomazina-PR, casado(a), 

lavrador, Endereço: Rua Poxoréu Nº 339-, Bairro: Prox. Mercado Pague 

Bem Alvorada, Cidade: Cuiabá-MT. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 172/173, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia para CONDENAR o réu DANIEL NOGUEIRA, 

devidamente qualificado nos autos, como incursos nas sanções do artigo 
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171, caput, do Código Penal. Em atenção ao disposto no art. 59 do Código 

Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não 

ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é 

possuidor de maus antecedentes criminais, à vista da informação trazida 

pela certidão retro acostada, a qual noticia a existência de duas 

condenações penais transitadas em julgado, CI’s 32381 e 121123, em 

trâmite em Mirassol D’Oeste/MT, sendo que aquele será valorado como 

maus antecedentes e este como reincidência; poucos elementos foram 

coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão 

pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de 

obter lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o qual já é punido pela 

própria tipicidade; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, 

nada tendo a valorar; as consequências do crime foram normais à 

espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime. Desta forma, fixo a 

pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. 

Não concorrem circunstâncias atenuantes de pena. Porém, presente a 

circunstância agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal 

(reincidência), vez que o réu ostenta uma condenação anterior transitada 

em julgado, qual seja, aquela verificada pelo Processo Executivo de Pena 

Cód: 121123, tramitando neste Juízo. Assim, agravo sua pena em mais 08 

(oito) meses, o que corresponde a 1/6 (um sexto) do intervalo da pena 

base aplicada. Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, 

de modo que fixo definitivamente a pena do réu em 02 (dois) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria 

da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 80 

(oitenta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo 

vigente à data dos fatos. Conquanto a pena tenha sido fixada em patamar 

inferior a quatro anos, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, 

pelo fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. In casu, é 

descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, com base no art. 44, II, do CP, vez que o acusado é reincidente 

em crime doloso, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos 

do art. 77, I, do CP. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, como 

necessidade de aplicação da lei penal, vez que o réu informou endereço 

distinto do reside à fl. 110, haja vista a certidão retro juntada, violando a 

medida cautelar deferida à fl. 136, correspondente a manter seu endereço 

atualizado nos autos. Expeça-se mandado de prisão. Oportunamente, 

após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:a)Lance o 

nome do réu no rol dos culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva 

do condenado;c)Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d)Comuniquem-se os institutos de 

identificação estadual e federal;Intime-se o réu por edital da presente 

sentença. Cumpra-se. Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito Osvaldo Moleiro Neto Promotor de Justiça Marcus Vinicius 

Esbalqueiro Defensor Público

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatriz Alexandre 

Garcia, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 10 de setembro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234903 Nr: 91-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilda Firmino Veroneze, Rogério Araújo 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÂO

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 91-21.2016.811.0011 – 234903

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Zenilda Firmino Veroneze

Rogério Araújo Oliveira

INTIMANDO: Réu(s): Zenilda Firmino Veroneze, Cpf: 02043284118, Rg: 

1901405-8 SSP MT Filiação: José Veroneze Neto e Aparecida Firmino 

Veroneze, data de nascimento: 26/08/1985, brasileiro(a), natural de 

Mirassol d´oeste-MT, convivente, do lar, Endereço: Fazenda Portal, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT. Lugar Incerto E 

Não Sabido.

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, INTIMANDO-O para oferecer defesa prévia, por escrito, 

podendo agüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir, 

bem como arrolar testemunhas até o número de 05 (cinco), tudo no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se o acusado 

possui advogado constituído, de acordo com o Art. 396 da Lei 11719/08.

ADVERTÊNCIA: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1º A exceção será processada em apartado em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2º Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

o Juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 

por 10 (dez) dias.” “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 

396-A, e parágrafos, deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente.

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Trata-se de ação penal proposta pelo 

Ministério Público em desfavor de Zenilda Firmino Veroneze. A ré não foi 

localizada para citação, pelo que o Ministério Público requereu sua citação 

por edital, uma vez que foram frustradas as tentativas de citação pessoal. 

Desta forma, defiro a citação por edital requestada. Transcorrido o prazo 

para manifestação, vistas ao Ministério Público. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatriz Alexandre 

Garcia, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 10 de setembro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 16329 Nr: 575-56.2004.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chirlene Pereira Charão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Freiria de Oliveira - 

Promotor de Justiça - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olzanir Figueiredo Carrijo - 

Defensora Pública - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 575-56.2004.811.0011 – 16329

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Chirlene Pereira Charão

INTIMANDO: Réu(s): Chirlene Pereira Charão Filiação: Luiz Charão de 

Siqueira e de Marina Lucia Lucia Pereira Charão, data de nascimento: 

10/11/1975, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, convivente, do lar, 

Endereço: Rua 13 de Maio, Nº 02, Bairro: Centro, Cidade: Porto 

Esperidião-MT. Lugar Incerto E Não Sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 DIAS MANIFESTE-SE PARA INDICAR CONTA PARA 

RESTITUIÇÃO DA FIANÇA,

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatriz Alexandre 

Garcia, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 11 de setembro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 173369 Nr: 3859-09.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 3859-09.2012.811.0006 – 173369

 ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): José Carlos David

INTIMANDO: Réu(s): José Carlos David, Rg: 890.588 SSP MT Filiação: José 

Nascimento David e Maria Aparecida de Jesus David, data de nascimento: 

03/10/1973, brasileiro(a), natural de Cristalina-MS, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Rua 02, Em Frente A Casa da Vítima, Bairro: Cohab Parque da 

Serra, Cidade: Mirassol D'oeste-MT. Lugar Incerto E Não Sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO, acima qualificado para 

efetuar o pagamento no valor de R$ 4.265,66 referente a multa a que fora 

condenado, no prazo de 10 (dez) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatriz Alexandre 

Garcia, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 11 de setembro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262258 Nr: 2777-15.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cândido Zenzo Matushima Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcos antonio dos santos 

- OAB:24501

 PROCESSO/CÓD. Nº 262258

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra CÂNDIDO 

ZENZO MATSUSHIMA BORGES, por satisfazer os requisitos do art. 41 do 

CPP, e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, 

das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73304 Nr: 1820-56.2013.811.0086

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela Maria Auxiliadora de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GIZELI PAULINA HOLZ, para devolução dos 

autos nº 1820-56.2013.811.0086, Protocolo 73304, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001386-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FELTRIM SOUZA (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERNANDES TURATTI (ADVOGADO(A))

ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMIR MARTINELLI (RÉU)

MIRIAM VERARDI (RÉU)

ODIR FRANCISCO MARTINELLI (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido 

de Tutela de Urgência ajuizada por Armazens Gerais Vale do Verde Ltda, 

em desfavor de Odimir Martinelli, Odir Francisco Martinelli e Miriam Verardi. 

De proêmio, intime-se a parte Autora para se manifestar acerca do ofício 

encaminhado pelo Cartório de Nova Mutum, constante no ID 14494241, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo, no mesmo prazo, acostar matrícula 

atualizada dos imóveis indicados no item “a - dos pedidos” da petição 

inicial, comprovando a propriedade dos bens, sob pena de imediata 

revogação da tutela de urgência deferida na decisão inicial. De mais a 
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mais, no que tange ao pedido constante no ID 15395249, INDEFIRO, por 

ora, o pleito de não realização de audiência de conciliação, uma vez que a 

teor do art. 334, parágrafo 4º do CPC, ambas as partes devem manifestar 

expressamente o desinteresse na composição consensual. Por outro lado, 

tendo em vista que não foi possível a citação/intimação da parte 

demandada em tempo hábil, desde já REDESIGNO o ato para o dia 26 de 

novembro de 2018 às 15h (horário de Mato Grosso) pelo CEJUSC. Cite-se 

a parte requerida nos endereços indicados pela parte postulante, 

conforme o teor da manifestação constante no ID 15395249, de modo que, 

com relação ao demandado Odimir Martinelli ante a suspeita de ocultação, 

desde já defiro a citação por hora certa nos moldes do art. 252, CPC. 

Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 21 de setembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002253-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LETICIA DO NASCIMENTO BONATO CAVALHERI (REQUERENTE)

MAIRA SANTINI BILESKI (ADVOGADO(A))

MARIA INORINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ANNA KARINA DO NASCIMENTO BONATO (REQUERENTE)

CYNTHIA PRISCILLA DO NASCIMENTO BONATO PANIZZON 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE NASCIMENTO DA SILVEIRA BONATO (REQUERIDO)

JAQUELINE LUIZA COLPANI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Mauro Luiz Borsato (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002253-67.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANNA KARINA DO NASCIMENTO BONATO, CYNTHIA 

PRISCILLA DO NASCIMENTO BONATO PANIZZON, MARIA INORINA DO 

NASCIMENTO, REGINA LETICIA DO NASCIMENTO BONATO CAVALHERI 

REQUERIDO: ARIADNE NASCIMENTO DA SILVEIRA BONATO Vistos, etc. 

Ante a ausência do comprovante de recolhimento das custas judiciais 

necessárias a distribuição da missiva, intime-se a parte interessada para 

que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de 

recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 388, parágrafo único, 

da CNGC/MT, ou, decisão deferindo a gratuidade judiciária à parte 

Requerente. Não sendo apresentado o comprovante no prazo de 30 

(trinta) dias, ou, decisão deferindo a gratuidade judiciária à parte 

Requerente, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os 

cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de estilo, 

conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a juntada do 

comprovante ou decisão, conclusos para deliberação. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 17 de setembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000701-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOMINGOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

E. J. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Exequente, na pessoa de seu advogado, para proceder 

com a retirada da Certidão Premonitória que se encontra Escrivania. Nova 

Mutum,24 de setembro de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79454 Nr: 2646-48.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB Transportes e Logística Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria de Siqueira - 

OAB:MT 18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38421 Nr: 1421-03.2008.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Piter da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 

14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a audiência anteriormente designada restou inexitosa, 

REDESIGNO o ato para o dia 25 de outubro de 2018 às 15h (horário oficial 

de Mato Grosso).

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90317 Nr: 141-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A, Ricardo Neves 

Costa, Flavio Neves Costa, Raphael Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PERDONSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da (as) correspondência (as) devolvida (as) retro, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70556 Nr: 3106-06.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidir Aparecida Carneiro Couto-ME, Neidir 

Aparecida Carneiro Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103688 Nr: 2568-49.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Carlos Cerezoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98392 Nr: 5369-69.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRAYAN DA SILVA PEREIRA, ALINE DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da (as) correspondência (as) devolvida (as) retro, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77231 Nr: 801-78.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Rodrigues Pahim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Municipal de Nova Mutum, Município de 

Nova Mutum - MT, Neimar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, André de Almeida Vilela - OAB:MT 11.012, 

Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Norival de 

Souza - OAB:4818, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para manifestar-se 

sobre a proposta de honorários periciais apresentada às fls. 315, em 5 

(cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46591 Nr: 2011-09.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.E. Raiza dos Santos - ME (Marmoraria 

Mutum), Genifer Eleciane Raiza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49794 Nr: 871-03.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egídio Luiz Buligon, Claudia Mara Meldola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho, Ana Cristina Cunha 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54426 Nr: 1909-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espaço Gourmet Restaurante Choperia, 

Pizzaria e Sorveteria Ltda, Paulo Sergio Giumbelli, Ana Carina Pinto 

Cardoso Goularte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73678 Nr: 2196-42.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Aguiar Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104684 Nr: 3109-82.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:SC 20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40397 Nr: 3349-86.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Aparecida Gonçalves dos Santos, 

Necéssio Gonçalves Manço Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 246, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99021 Nr: 5734-26.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Viagens e Turismo Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiburcio Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagoberto Mariano Bernardi - 

OAB:4864B-MT, Josemar Carmerino dos Santos - OAB:MT 7.072, 

Juliano Higino da Silva Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Junior - 

OAB: MT 2.615, Luciana Palmieri Ferreira Corrêa da Costa - 

OAB:8064/MT, Rogerio Rodrigues Guilherme - OAB:MT 6.763

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO a presente 

deprecata com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

através de seus advogados, da designação das datas do "EDITAL DE 1º E 

2º LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 5734-26.2016.811.0086 CÓDIGO: 99021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença - Carta Precatória Cível oriunda da 5ª 

vara da Comarca de Tangará de Serra – MT - Extraída do Processo 

nº.2563-72.2007.811.0055 – CÓD 609957.

EXEQUENTE: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA

 EXECUTADOS: TIBURCIO BARBOZA ( CPF Nº 545.802.779-53)

ADVOGADO(A) DO EXECUTADO: Dr José Guilherme Junior - OAB/MT 

2615

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/11/2016.

VALOR DO DÉBITO: R$ 333.331,61, em 06/10/2014.

PRIMEIRA PRAÇA: 29/10/2018 às 13:30 horas, por preço não inferior ao 

da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 12/11/2018 às 13:30 horas, pela melhor oferta, exceto 

pelo preço vil, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Rua das Helicônias, nº 444N, Jardim das Orquídeas - Nova 

Mutum/MT – CEP 78450-000 e pela rede mundial de computadores através 

do site www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93529 Nr: 2180-83.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Agroinvest S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Claudenir Crivelaro, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando José de Sales - OAB:MT 116262, Sem 

adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO a presente 

deprecata com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

através de seus advogados, da designação das datas do "EDITAL DE 1º e 

2º LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO NOS AUTOS Nº 2180-83.2016.811.0086 

CÓDIGO: 93529

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial - Carta Precatória Cível oriunda da 

13° Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre - Extraída do 

Processo nº 1801301-94.2005.8.21.0001.

EXEQUENTE: BANCO AGROINVEST S/A

 EXECUTADOS: APARECIDO CLAUDENIR CRIVELARO (CPF 

325.074.029-20), DORIVAL KUREK (CPF 564.325.189-20) E HERMÍNIO 

PEDRO TAFFAREL (CPF 149.208.679-72).

TERCEIRA INTERESSADA: LUCI RITA TAFFAREL KUREK (CPF 

625.907.319-49) – esposa de Dorival Kurek e coproprietária do imóvel

ADVOGADO(A) DO EXECUTADO: Dr Alexandre Viega OAB/MT 9321-A

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/06/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 717.470,28 (setecentos e dezessete mil 

quatrocentos e setenta reais e vinte e oito centavos) em junho de 2016.

PRIMEIRA PRAÇA: 29/10/2018 às 13:30 horas, por preço não inferior ao 

da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 12/11/2018 às 13:30 horas, pela melhor oferta, exceto 

pelo preço vil, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Rua das Helicônias, nº 444N, Jardim das Orquídeas - Nova 

Mutum/MT – CEP 78450-000 e pela rede mundial de computadores através 

do site www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82148 Nr: 220-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Fernando Freo, Lucinete Maria da 

Silva, Rudinei Fernando Freo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da (as) correspondência (as) devolvida (as) retro, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90108 Nr: 14-78.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO LUIZ PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90865 Nr: 479-87.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 
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manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93848 Nr: 2356-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Inacio Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito de fls. 52, determinando o integral cumprimento do mandado 

para fins de busca e apreensão do bem no endereço indicado pela parte 

Autora.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 465-35.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LU DE SOUZA LIMA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Bradesco 

Administrativa de Consórcio Ltda em desfavor de L. U. de Souza Lima e 

Cia Ltda - ME.

Conforme exposto à fl. 48, as partes transacionaram pela via extrajudicial 

acerca do pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Do compulso dos autos, verifica-se transação extrajudicial pelas partes 

sobre o objeto da demanda, de modo que, impossível a continuidade do 

feito, vez que, operou-se a perda do objeto da presente ação, nos termos 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente Ação de Busca e Apreensão, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte Requerida. Sem honorários.

 Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos, fazendo-se as necessárias anotações, independente de nova 

intimação.

P. I. C.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114254 Nr: 867-19.2018.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS, RHdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Divórcio 

Consensual proposta por André Piter da Silva e Renata Heming dos 

Santos Silva, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para fins de:DECRETAR o divórcio de André Piter da Silva e Renata 

Heming dos Santos Silva, com a consequente dissolução do vínculo 

matrimonial, forte no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, com as 

alterações da Emenda Constitucional nº 66/2010, c.c. o artigo 1.571, inciso 

IV, do Código Civil, razão pela qual, oficie-se ao cartório competente para 

que proceda com a averbação na forma do art. 29, §1º, inciso I, da Lei n° 

6.015/73.DECRETAR a alteração do nome da divorcianda para o nome de 

solteira, qual seja Renata Heming dos Santos, razão pela qual, oficie-se ao 

cartório competente para que proceda a devida alteração.Eventuais 

custas finais pelas partes.Após o trânsito em julgado desta sentença, e 

realizado o cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 3552-09.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITdA, VTdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Pereira Bet - 

OAB:15.487 - A

 Vistos, etc.

Tendo em vista a justificativa apresentada nos autos pelo Executado, 

dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75913 Nr: 4489-82.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG Comércio Agropecuário Ltda Me, Ivonei 

Gheller, Andreia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Indefiro o pleito da parte Requerente à fl. 105, considerando o delineado 

na r. sentença à fl. 61 e ao acórdão da Apelação n°55507/2015 à fl. 95v°.

Desta forma, dê-se fiel cumprimento a sentença proferida à fl. 61.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54292 Nr: 1778-41.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marileide Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Oftalmologia Especializada Santa 

Casa, Ana Paula de Figueiredo Matias Duarte, Wilson Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariomarcio Maia Pinheiro - 

OAB:MT 4093

 Vistos, etc.Do compulso dos autos, denota-se o aporte do laudo pericial 

às fls. 208/210, tendo a parte Requerente apresentado impugnação ao 

exame pericial às fls. 228/229, alegando que o laudo é equivocado e 

contrário aos demais documentos dispostos nos autos, de modo que 

sustenta pela imprestabilidade da prova.Nesse ponto, denota-se que a 

parte Autora se insurge contra o laudo apresentando somente alegações, 

deixando de corroborar sua argumentação mediante disposição de 

quesitos suplementares ou parecer do assistente técnico, ou seja, 
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ausente prova robusta.O posicionamento jurisprudencial é uníssono no 

sentido de que para desclassificação da perícia necessário o aporte aos 

autos pela parte interessada de prova robusta de incorreção do laudo 

pericial, não sendo suficiente alegações genéricas Releva notar, que a 

parte Requerida concordou com o delineado no laudo pericial, vide 

manifestação à fl. 226.Desta forma, INDEFIRO a impugnação ao laudo 

pericial formulado pela parte Requerente às fls. 228/229, e em 

observância ao art. 477 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o laudo 

pericial apresentado.Contudo, para evitar eventuais alegações de 

cerceamento de defesa, DETERMINO a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, nos ditames do art. 357, V, do Código de Processo 

Civil.Desta feita, designo audiência de instrução para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso). 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.Ademais, 

intimem-se as partes para, querendo, arrolarem testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).No que 

concerne à intimação das testemunhas, caso se tratem de testemunhas 

arroladas pela parte representada por advogado, cabe ao Advogado que 

as arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94067 Nr: 2474-38.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Souza Theves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, etc.

Considerando que não há questões processuais pendentes nos ditames 

do art. 357 do Código de Processo Civil, dou o feito por saneado.

Fixo como ponto controvertido a legalidade da cobrança efetuada pela 

parte Requerida, pretenso causador de danos à parte Requerente, bem 

como seus correlatos efeitos.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Considerando a manifestação de interesse das partes em sede de 

contestação e impugnação quanto à produção de prova testemunhal e 

pericial, no intuito de evitar eventuais alegações de cerceamento de 

defesa, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir de forma justificada, 

esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena de indeferimento e 

julgamento da lide no estado que se encontra.

 Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105622 Nr: 3625-05.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudir Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não há questões preliminares ou processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e documental, nos ditames do art. 357, 

IV e V, do Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 25 de outubro de 

2018, às 14h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81162 Nr: 4119-69.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene de Souza Pires Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais do Município de Santa Rita do Trivelato-M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 Vistos, etc.Do compulso dos autos, denota-se o aporte do laudo pericial 

às fls. 129/130, tendo a parte Requerente apresentado impugnação ao 

exame pericial às fls. 132/136, alegando que o laudo é equivicado e 

contrário aos demais documentos dispostos nos autos, de modo que 

sustenta pela imprestabilidade da prova.Nesse ponto, denota-se que a 

parte Autora se insurge contra o laudo apresentando somente alegações, 

deixando de corroborar sua argumentação mediante disposição de 

quesitos suplementares ou parecer do assistente técnico, ou seja, 

ausente prova robusta). Releva notar, que a parte Requerida concordou 

com o delineado no laudo pericial, vide manifestação à fl. 137.Desta forma, 

INDEFIRO a impugnação ao laudo pericial formulado pela parte Requerente 

às fls. 132/136, e em observância ao art. 477 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o laudo pericial apresentado.Contudo, para evitar eventuais 

alegações de cerceamento de defesa, DETERMINO a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal, nos ditames do art. 357, V, do Código 

de Processo Civil.Desta feita, designo audiência de instrução para o dia 13 

de novembro de 2018, às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso). 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.Ademais, 

intimem-se as partes para, querendo, arrolarem testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).No que 

concerne à intimação das testemunhas, caso se tratem de testemunhas 

arroladas pela parte representada por advogado, cabe ao Advogado que 

as arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108674 Nr: 5314-84.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da 

tutela, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos termos 

do item “c” do pedido vertido na inicial às fls. 20 dos autos, uma vez que, 
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presente os requisitos legais, para fins de:DETERMINAR a expedição de 

ofício diretamente ao Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum/MT, para que 

proceda com a suspensão do protesto e consequente retirada do nome da 

parte Autora de eventuais cadastros de proteção ao crédito, relativamente 

ao débito em discussão nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando 

eventuais custas cartorárias a encargo do postulante. Notifique-se a parte 

Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão.Nos termos do art. 

334 e seguintes do Código de Processo Civil, DESIGNO o dia 05 de 

novembro de 2018, ás 15h30min (horário oficial do Mato Grosso), para 

audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.CITE-SE e intime-se a parte 

Requerida, no endereço disposto na inicial, bem como notificando-a para 

comparecer à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para 

que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil. Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. 

Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo 

Civil.Por fim, conclusos para deliberação.Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108639 Nr: 5294-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Denilson Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT em desfavor de Jair Denilson Theves, aduzindo ser credora da 

parte Requerida no valor de R$ 42.868,30 (quarenta e dois mil, oitocentos 

e sessenta e oito reais e trinta centavos).

Assim, cumprido o mandado e não sendo oferecidos Embargos Monitórios, 

constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o art. 701, § 2°, do 

Código de Processo Civil, o título executivo judicial, apenas servindo a 

presente decisão para atestar a inércia e declarar a conversão em título 

executivo judicial. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Determino que a Secretaria converta a presente demanda de 

conhecimento em executiva.

Como a parte Requerida/Executada já fora citada para pagamento, o não 

oferecimento de embargos gera os efeitos formais da revelia, podendo a 

parte Exequente iniciar os procedimentos executivos de penhora, 

apresentando o advogado a petição de execução com os cálculos, 

acrescidos de honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. (AGR1 

20140020144052 DF. 0014513-16.2014.8.07.0000, 2ª Turma Cível, 

Publicado em 26.08.2014, Relator J.J. Costa Carvalho).

Outrossim, determino que a parte Exequente acoste aos autos memorial de 

débito atualizado.

Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104050 Nr: 2789-32.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Silva de Lima Mercearia - ME, José Silva de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT em desfavor de J. Silva de Lma Mercearia – ME e José Silva de 

Lima, aduzindo ser credora da parte Requerida no valor de R$ 307.022,89 

(trezentos e sete mil, vinte e dois reais e oitenta e nove centavos).

Assim, cumprido o mandado e não sendo oferecidos Embargos Monitórios, 

constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o art. 701, § 2°, do 

Código de Processo Civil, o título executivo judicial, apenas servindo a 

presente decisão para atestar a inércia e declarar a conversão em título 

executivo judicial. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Determino que a Secretaria converta a presente demanda de 

conhecimento em executiva.

Como a parte Requerida/Executada já fora citada para pagamento, o não 

oferecimento de embargos gera os efeitos formais da revelia, podendo a 

parte Exequente iniciar os procedimentos executivos de penhora, 

apresentando o advogado a petição de execução com os cálculos, 

acrescidos de honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. (AGR1 

20140020144052 DF. 0014513-16.2014.8.07.0000, 2ª Turma Cível, 

Publicado em 26.08.2014, Relator J.J. Costa Carvalho).

Outrossim, determino que a parte Exequente acoste aos autos memorial de 

débito atualizado.

Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89912 Nr: 4956-90.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MARCELO GOUVEIA - 

OAB:222429, Carlos Soares Antunes - OAB:SP 115.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos à Execução Fiscal propostos por BRF S.A. em 

desfavor de Estado de Mato Grosso.

De proêmio, em consonância com o teor da decisão de fls. 26, DETERMINO 

o imediato desentranhamento dos documentos que correspondem aos 

itens mencionados na referida decisão, especialmente cópias dos 

processos de código n. 86402 e n. 88988, porquanto indeferida a sua 

juntada.

 De mais a mais, APENSE-SE imediatamente o presente feito aos 

processos correlatos, quais sejam, Código n. 86402 e n. 88988.

 Quanto ao pedido de deferimento de efeito suspensivo, verifico em 

consulta via Sistema Apolo que foi analisado por ocasião da ação cautelar 

correlata (Código n. 86402), de modo que tenho por prejudicada, por ora, a 

reanálise no presente feito, sem prejuízo de eventual concessão de efeito 

suspensivo em decisões posteriores, se for o caso.

 Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte 

Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação.

 Com o transcurso do prazo, intime-se a Embargante para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze), voltando-me conclusos em seguida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90556 Nr: 284-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tuani Natana Falabretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o retorno dos autos e tendo em vista o teor do acórdão 

proferido às fls. 57/62, que determinou a remessa do processo para o 

juízo cível, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito, devendo postular pela 

inclusão dos interessados no pólo passivo, adequando o feito ao rito 

comum.

 Justifica-se a determinação acima ante ao fato de que, tendo o feito sido 

remetido para este juízo para solucionar a questão da restituição, posse e 

propriedade do bem, imprescindível a instrução probatória, e a 

observância ao contraditório.

 Com a manifestação da parte Autora, nos moldes descritos acima, 

proceda-se as alterações necessárias na capa dos autos e Sistema 

Apolo, voltando-me conclusos em seguida.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76514 Nr: 145-24.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Edson Ghellere, Maria Cleci 

Rovaris Ghellere

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Banco John Deere S.A. em 

desfavor de Pirajá Luiz Basso, Edson Ghellere e Maria Claci Rovaris 

Ghellere.

A parte Exequente à fl. 122 dos autos, informou o regular cumprimento do 

acordo formulado às fls. 104v°/107.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79819 Nr: 2966-98.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acilda Lemes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do delineado nos autos às fls. 119/122, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87225 Nr: 3233-36.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozeany Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade.Aduz a parte Embargante, em síntese, que a Sentença de 

fls. 49/53 padece de “contradição”, uma vez que enquanto um parágrafo 

da referida decisão indefere o pedido de danos morais e condenação em 

honorários, outro condena ao pagamento do valor de R$4.000 (quatro mil 

reais) a título de danos morais e estabelece o pagamento de 

honorários.Assim, analisando detidamente os autos, constato que de fato 

ocorreu erro material na sentença embargada. Para sanar tal equívoco, 

onde se lê (fls. 49/53): “INDEFERIR o pedido de condenação da Requerida, 

Claro S.A, em danos morais, bem como ao pagamento de 30% de 

honorários advocatícios sobre o valor da condenação, a título de danos 

materiais em observância ao disposto nesta.Ante a sucumbência ínfima da 

parte Autora, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa 

atualizado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, corroborado pela lição de Humberto Theodoro Júnior: (...)”Leia-se 

(fls. 49/53): “INDEFERIR o pedido constante no item “e.3” da inicial, quanto 

a condenação da ré ao pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor 

condenatório a título de danos materiais. Ante a sucumbência maior, 

condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos 

termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

corroborado pela lição de Humberto Theodoro Júnior: (...)” “Ex positis”, nos 

termos do art. 494, II, do Código de Processo Civil, concedo provimento ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 55/57, cujo erro 

material já fora devidamente retificado, e passa a ser parte integrante da 

Sentença de fls. 49/53, mantendo-se os demais termos da decisum 

embargada. Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86119 Nr: 2608-02.2015.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AMERICO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Leila Marcarini Fogaça, José Roberto 

Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Ferreira Klen - OAB:PR 

49.534, Rafaela Colpani - OAB:/PR 58.999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 48, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51930 Nr: 2947-97.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.M. Piaseski - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI Móvel S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cervi - OAB:14020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para “Cumprimento de Sentença”, fazendo constar S.M. 

Piaseski – ME como parte Exequente e Oi Móvel S.A. como parte 

Executada.

Na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 581 de 854



Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43811 Nr: 3183-20.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Madalena de Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54628 Nr: 2109-23.2012.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Retenção por Benfeitorias->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julceu Mognon, Lurdes Albertina Novelli Mognon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Eduardo de Toledo Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83640 Nr: 1190-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE MEIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê 

andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar que houve 

desistência e/ou abandono da causa, com a consequente extinção do 

processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45819 Nr: 1231-69.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meldola & Meldola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 38 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a 

iniciar-se na data de 13.05.2018.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105606 Nr: 3610-36.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nalva Santos e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no 

processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 

1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao julgamento do regime dos 

Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a seguinte ementa:

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO 

DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, 

RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a 

afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros 

recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015.”

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão nacional de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do Tema 

n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86644 Nr: 33003-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stella Regina Storti ME, Stella Regina Storti 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 69 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.
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Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78204 Nr: 1602-91.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Lennon Custodio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 61 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76789 Nr: 4960-98.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cal Construtora e Incorporadora Ltda, Cezar 

Galvan, Ana Maria Morelatto Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil, guardando observância ao conteúdo do “Ofício” 

à fl. 119.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77358 Nr: 907-40.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Antonio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao laudo pericial disposto nos autos às fls. 104/106, 

conforme art. 477, § 1°, do Manual de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75357 Nr: 3910-37.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Neves Tobera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrolar Imobiliária Corretora de Imóveis e 

Incorporadora Ltda. - ME, Regina Mara Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizandra Simone Soares Alves 

- OAB:MT 17.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76136 Nr: 4713-20.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao laudo pericial disposto nos autos às fls. 126/128, 

conforme art. 477, § 1°, do Manual de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113969 Nr: 719-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Macena dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Frederico de 

Figueiredo Castro - OAB:MS 10.647, JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - 

OAB:MS 11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 11, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74719 Nr: 3248-73.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 583 de 854



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ereni de Fátima Moura Goettems, Francisco Aloisio 

Goettems

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolus Engenharia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilber Norio Ohara - OAB:MT 

8.261

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Ereni de Fátima Moura Goettems em desfavor de Apolus Engenharia 

Ltda.

Com o regular trâmite do feito à fl. 87, fora proferida decisão saneadora, 

ocasião em que fora fixado o ponto controvertido da demanda, bem como 

realizada a intimação das partes para especificação das provas.

Por sua vez, a parte Requerente (fl. 94) postulou pela produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal; e a parte Requerida (fl. 95) pugnou 

pela produção de prova testemunhal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Considerando o requerido pelas partes para instrução probatória, defiro o 

pedido de produção de prova documental e testemunhal.

Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 30 de outubro de 

2018, às 13h30min.

Determino a intimação judicial das testemunhas arroladas pela Requerente, 

a teor do art. 455, § 4°, IV, do Código de Processo Civil.

Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha arrolada pela 

Requerida à fl. 95, quando, então, esta deve efetuar o pagamento dos 

emolumentos no prazo legal, sob pena de preclusão.

De mais a mais, em relação ao pedido da parte Requerente à fl. 94, 

postulando pelo depoimento pessoal dos representantes legais da 

Requerida, tenho pelo indeferimento.

Nesse ponto, cabe salientar que o depoimento pessoal é ato processual 

personalíssimo da parte Requerente ou Requerida, e deve ser pugnado 

com o objetivo de obter esclarecimentos sobre o que foi alegado na 

petição exordial, ou na contestação, sob pena de confissão.

Sendo que os representantes legais da Requerida não tiveram 

participação nos eventos narrados na exordial, estando sua atuação 

circunscrita as funções executivas do cargo ocupado.

Desta forma, o depoimento pessoal dos representantes legais da 

Requerida não contribuirão com a solução da demanda, além das demais 

provas produzidas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77804 Nr: 1292-85.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO PEDROSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o delineado na petição à fl. 56, intime-se o Senhor Perito 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe nova data para realização 

da perícia determinada às fls. 43/45.

Dê-se prioridade na tramitação do presente feito nos termos do art. 71 da 

Lei n.º 10.741/2003 - Estatuto do Idoso e do art. 1048, I, do Código de 

Processo Civil, coloque-se duas tarjas amarelas, para fins de 

identificação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79668 Nr: 2784-15.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Francisco Salomão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Yuji Igarashi Semi Joias - ME, Boa Vista 

Serviços S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Silva Beltrão - OAB:SP 

298.317, Hanna Moreira Castro Siroma - OAB:SP 344.021, Leonardo 

Drumond Gruppi - OAB:SP 163.781, Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos, etc.

Considerando o delineado à fl. 59, nomeio a Dra. Mary C. B. Dal Maso para 

patrocinar os interesses do Requerido Nivaldo Yuji Igarashi Semi Joias - 

ME, determinando que, seja a curadora especial intimada para apresentar 

a manifestação legal pertinente ao caso, nos ditames da decisão à fl. 56.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44156 Nr: 3540-97.2009.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leiry Aparecida Silveira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:SP 156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida nos autos da Ação Revisional 

n. 3588-56.2009.811.0086 – Código n. 44204, apenso.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44204 Nr: 3588-56.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leiry Aparecida Silveira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Andres Acevedo 

Ibanez - OAB:MT 22.131-A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - OAB:SP 

206.339

 Vistos, etc.

Considerando o transcurso do prazo solicitado pelos Patronos da parte 

Requerente à fl. 188, intime-se a parte Autora acerca do fiel cumprimento 

do determinado nos autos da demanda apensa.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42979 Nr: 2346-62.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlanda Provin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Bank-House do Brasil Administração e 

Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, se manifeste acerca do delineado nos autos à fl. 105, requerendo o 

que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71386 Nr: 3920-18.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celeiro Armazéns Gerais Ltda., Salete 

Cossetim Faccio, Eloi Moacir Faccio, Eloisa Suzane Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 87, cumpra-se nos termos ali delineados

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54987 Nr: 2464-33.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGLF, Jair Lemes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao Relatório de Estudo Social disposto nos autos às 

fls. 114/116, conforme art. 477, § 1°, do Manual de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38386 Nr: 1384-73.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro Junior, Levi Ribeiro, Rui Cesar 

Costa Balan, Josiane Dias Balan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni - 

OAB:MT 6.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 169 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 60 (sessenta) dias, a 

iniciar-se na data de 16.04.2018.

Assim, verificando o transcurso do prazo assinalado, intime-se a parte 

Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93488 Nr: 2155-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano da Veiga Ottonelli, Cristian Cezar Ottonelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114368 Nr: 944-28.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, Elusmar Maggi Scheffer, 

Fernando Maggi Scheffer, José Maria Bortoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Aparecido Francisco Costa, Ilda 

Onesco Costa, Edson da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, Itamar Francisconi Silva Filho - OAB:7954/MT, RENATA 

PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504, RODRIGO DIRENE DE MORAES - 

OAB:13878, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11.004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 31, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83543 Nr: 1132-26.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hellen de Souza Vasconcellos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116479 Nr: 2087-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W H PREZOTTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:MT 15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Requerente à fl. 30 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 60 (sessenta) dias, a 

iniciar-se na data de 22.06.2018.

Assim, verificando o transcurso do prazo assinalado, intime-se a parte 

Requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80277 Nr: 3438-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schneider Materiais para Construção Ltda, Amilton 

Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Osvaldo da Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 53 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 60 (sessenta) dias, a 

iniciar-se na data de 03.07.2018.

Assim, verificando o transcurso do prazo assinalado, intime-se a parte 

Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70524 Nr: 3072-31.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Joaquim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A., Alvaro Fernandes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81557 Nr: 4362-13.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Claudio Alves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51031 Nr: 2070-60.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivaldo Gomes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46789 Nr: 2212-98.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Maziero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Osvaldo Maziero em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Sentença às fls. 172/176 dos autos, concedendo o beneficio 

previdenciário a Requerente.

O Instituto Requerido interpôs Recurso de Apelação às fls. 180/181, no 

qual sustentou pré-manifestação de desistência do mesmo, caso o Autor 

concorde com a atualização dos valores atrasados na forma do art. 1-F 

da Lei n. 9.494/97, com o qual anuiu o Requerente às fls. 185/186.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Diante da concordância da parte Requerente com os cálculos 

apresentados pela parte Requerida, impõe-se a determinação de 

expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório.

Isto posto, DETERMINO a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para pagamento do débito, em consonância com 

as disposições contidas no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos 

do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, nos valores mencionados à fl. 181v°, os quais desde 

já homologo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28426 Nr: 1412-46.2005.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Têxtil Jaguar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6.848, Fernando Biral de Freitas - OAB:12678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcos Garcia 

França - OAB:6482, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 
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entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108076 Nr: 4974-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A. em 

desfavor de Cirilo Wanderlei Ferst, aduzindo ser credora da parte 

Requerida no valor de R$ 324.405,51 (trezentos e vinte e quatro mil, 

quatrocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Assim, cumprido o mandado e não sendo oferecidos Embargos Monitórios, 

constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o art. 701, § 2°, do 

Código de Processo Civil, o título executivo judicial, apenas servindo a 

presente decisão para atestar a inércia e declarar a conversão em título 

executivo judicial. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Determino que a Secretaria converta a presente demanda de 

conhecimento em executiva.

Como a parte Requerida/Executada já fora citada para pagamento, o não 

oferecimento de embargos gera os efeitos formais da revelia, podendo a 

parte Exequente iniciar os procedimentos executivos de penhora, 

apresentando o advogado a petição de execução com os cálculos, 

acrescidos de honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. (AGR1 

20140020144052 DF. 0014513-16.2014.8.07.0000, 2ª Turma Cível, 

Publicado em 26.08.2014, Relator J.J. Costa Carvalho).

Outrossim, determino que a parte Exequente acoste aos autos memorial de 

débito atualizado.

Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111033 Nr: 6535-05.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Loeri Batistela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito, 

Poupança, Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde 

MT em desfavor de Katia Loeri Batistela, aduzindo ser credora da parte 

Requerida no valor de R$ 24.964,54 (vinte e quatro mil, novecentos e 

sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Assim, cumprido o mandado e não sendo oferecidos Embargos Monitórios, 

constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o art. 701, § 2°, do 

Código de Processo Civil, o título executivo judicial, apenas servindo a 

presente decisão para atestar a inércia e declarar a conversão em título 

executivo judicial. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Determino que a Secretaria converta a presente demanda de 

conhecimento em executiva.

Como a parte Requerida/Executada já fora citada para pagamento, o não 

oferecimento de embargos gera os efeitos formais da revelia, podendo a 

parte Exequente iniciar os procedimentos executivos de penhora, 

apresentando o advogado a petição de execução com os cálculos, 

acrescidos de honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. (AGR1 

20140020144052 DF. 0014513-16.2014.8.07.0000, 2ª Turma Cível, 

Publicado em 26.08.2014, Relator J.J. Costa Carvalho).

Outrossim, determino que a parte Exequente acoste aos autos memorial de 

débito atualizado.

Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36822 Nr: 3262-33.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pereira Valdo, Oacy João de Deus, 

Robson Antunes, Delcinei Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos em correição etc.

A título de esclarecimento, este Juízo designou audiência com o fim de 

produção antecipada de provas, considerando que o feito já se arrasta 

por mais de 08 (oito) anos, conforme restou devidamente fundamentado 

na decisão de fl. 186.

Em relação aos réus Robson Antunes e Adriano Pereira o 

desmembramento do feito será decidido em audiência.

Desta forma, indefiro o pedido de fls.199/200 e mantenho a audiência 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36822 Nr: 3262-33.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pereira Valdo, Oacy João de Deus, 

Robson Antunes, Delcinei Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Código nº 36822 L. Apolo: 1011010.

Vistos em correição etc.

Tendo em vista a petição de fls. 188, expeça-se carta precatória à 

comarca informada, com o fim de interrogar o réu Adriano Pereira Valdo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36822 Nr: 3262-33.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pereira Valdo, Oacy João de Deus, 

Robson Antunes, Delcinei Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Código nº 36822 L. Apolo: 101013.Vistos em correição etc.Primeiramente, 

revogo a decisão anteriormente proferida.Considerando que o presente 

feito já se arrasta por oito anos, imprescindível a colheita da prova 

testemunhal, que além de ser, por regra, a principal prova nos processos 

penais, também é uma das que mais se corre o risco de perder se não 

produzida imediatamente, não só diante da fragilidade da memória humana, 

mas também pela possibilidade de morte, doenças, mudanças e outros 
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fatos que podem interferir em uma futura instrução da ação.Assim, tendo 

em vista que na defesa apresentada pelos réus não foi arguida nenhuma 

questão preliminar, tampouco da análise dos autos verifica-se a existência 

de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 397 e incisos do Código de 

Processo Penal, designo audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 06 de setembro de 2016, às 16h40min, para 

produção antecipada das provas (artigo 366 do Código de Processo 

Penal).Importante ressaltar que a presente unidade judiciária conta com 

apenas 4 servidores em sua secretaria, a qual dispõe de um volume 

excessivo de trabalho, a presente decisão serve como ofício requisitório 

de testemunhas policiais militares atuantes nesta

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001145-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SOLIMAR CARDOZO (EXEQUENTE)

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS NORA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

POLIANA RIBOLLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001145-03.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 171.083,17 (cento e setenta e 

um mil e oitenta e três reais e dezessete centavos). Concedo ao Sr. Oficial 

de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código 

Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela 

parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de 

Processo Civil. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94767 Nr: 2910-94.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bom Jesus Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jnorte Construtora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erlan de Oliveira Costa - 

OAB:MT/19176-0, Wellynson Braga Mendes - OAB:21.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Locatelli - OAB:MT 

17.381-O, Mauro da Silva Andrieski - OAB:10925-B/MT, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398/B

 Vistos.

Ante a inércia da parte executada, conforme certidão de fl. 111, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarca, como curadora especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41573 Nr: 938-36.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Faccio, Katia Fernanda Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Considerando que apesar de devidamente cientificadas do retorno dos 

autos, as partes nada requereram, traslade-se cópias da sentença de fls. 

241/242 e do acórdão de fls. 286/290 aos autos em apenso e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95300 Nr: 3246-98.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonatan Garcia, Lammel Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 Vistos.

Intime-se o exequente para que se manifeste sobre o petitório de fl. 92, 

informando a conta para liberação dos valores.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24783 Nr: 2-02.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carol Agromáquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Zerbinatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sanches Casati - 

OAB:9422-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que decorreu aproximadamente 09 (nove) anos da 

realização da penhora até a presente data, expeça-se o respectivo 

mandado de constatação das condições em que o bem penhorado à fl. 55 

se encontra, bem como procedendo nova avaliação.

Realizada a avaliação, o exequente e o executado deverão ser intimados 

para se manifestarem sobre o auto de avaliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Em seguida, conclusos para deliberação sobre a realização de hasta 

pública do bem penhorado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53695 Nr: 1197-26.2012.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Aguilar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jacinta Coimbra Aguilar (espólio), A 

Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta pela inventariante DANIELA 

AGUILAR tendo como de cujus MARIA JACINTA COIMBRA AGUILAR, de 

modo herdeiros são o viúvo meeiro VALDIR AGUILAR, DANIELA AGUILAR, 

GESSICA AGUILAR e JOÃO VICTOR AGUILAR, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Às fls. 54/55, determinada a emenda a inicial para retificação do valor da 

causa e das custas processuais, bem como a avaliação dos bens do 

espólio e a intimação das partes para se manifestarem sobre a avaliação 

realizada.

 À fl. 56/57, o autor emendou a inicial.
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 Às fls. 65/71, auto de avaliação do imóvel.

 Às fls. 73/77, impugnação ao auto de avaliação.

À fl. 78, o Ministério Público deixou de se manifestar, ante a ausência de 

interesse de menores e incapazes.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

 Decido.

Antes de apreciar a impugnação ao auto de avaliação apresentada pelos 

herdeiros às fls. 65/71, intime-se este para trazer aos autos cópia 

atualizada da matricula do imóvel registrado sob o nº 25.566 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT.

 Em seguida, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45807 Nr: 1219-55.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S Z Comercio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido A S Z Comércio e Representações LTDA 

está em local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este 

juízo não lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que 

seja o mesmo citado por edital, nos termos do artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, com prazo de 20 (vinte) dias.

Em caso de inércia da parte executada, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública desta Comarca, como curadora especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36120 Nr: 2470-16.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lopes & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Faccio, Katia Fernanda Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre o auto de avaliação de fls. 92/93.

 Com a manifestação ou decorrido o prazo para tanto, o que deverá ser 

certificado nos autos, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28707 Nr: 1587-40.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugeniusz Dziachan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruiblans Outo Matos, Jornal Diário de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por 

EUGENIUZ DZIACHMAN em face de RUIBLANS OUTO MATOS e JORNAL 

DIÁRIO DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados nos autos. À fl. 43, 

recebido o cumprimento de sentença. À fl. 46, intimação dos executados 

acerca do cumprimento de sentença por meio de DJE. Expedida carta 

precatória para penhora e avaliação, a mesma restou positiva, conforme 

documentos de fls. 64/68, tendo sido penhorada 01 (uma) máquina 

impressora rotativa, 04 módulos, preto, azul, amarelo e vermelho, marca 

News King Province, nº 2737-A, Código Ident. 21CR.8-90 CMC, Motor 

Cleveland Machine Control Senc France 259, modelo 25900 – 3200.39, em 

bom estado de conservação, a qual foi avaliada em R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais). (...) Vieram os autos conclusos. É o relato. Decido. 

Considerando que decorreu aproximadamente 08 (oito) anos da realização 

da penhora até a presente data, expeça-se o respectivo mandado de 

constatação das condições em que o bem se encontra, bem como de 

nova avaliação. Realizada a avaliação, o exequente Eugeniuz Dziachan e 

o executado Jornal de Cuiabá deverão ser intimadas para se manifestarem 

sobre o auto de avaliação. Em seguida, conclusos para deliberação sobre 

a realização de hasta pública do bem penhorado. Por fim, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se o executado 

Ruiblans Outo Matos cumpriu o acordo de fls. 75/76, sob pena de 

concordância tácita. Informado o cumprimento do acordo em relação ao 

executado Ruiblans Outo Matos, retornem os autos conclusos para 

extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24755 Nr: 3-21.1994.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgard Robson Franco, Adimir Alves de 

Moraes, Durval Alves de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Eliseu Eduardo Dallagnol - OAB:MT 2.814

 Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por 

OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A IND. E COMÉRCIO – MASSA FALIDA em 

face de EDGAR ROBSON FRANCO, ADIMIR ALVES DE MORAES e 

DURVAL ALVES DE MORAES, todos devidamente qualificados nos autos. 

À fl. 180, decisão determinando a suspensão da execução por ausência 

de bens. Às fls. 181/184, o causídico do exequente Sr. Décio José 

Tessaro informou que foi destituído, ocasião em que pleiteou pelo 

arbitramento de honorários no patamar entre 10% e 20% do valor 

atualizado da causa. Às fls. 186/191, os novos advogados constituídos 

pelo exequente manifestaram-se pelo indeferimento do pleito, alegando 

que tal pedido deveria ser feito na via adequada. Vieram os autos 

conclusos. É o relato. Decido. Sobre a reserva de honorários, é 

entendimento pacificado junto ao Superior Tribunal de Justiça que é 

cabível nos próprios autos, desde que não haja conflito entre o patrono e 

seus clientes outorgantes. (...) Assim, considerando que há controvérsia 

quanto ao percentual de honorários que cada patrono deve receber, 

entendo que deverá ser solucionada em ação autônoma, motivo pelo qual 

INDEFIRO o requerimento de fls. 181/184. No mais, intimem-se os novos 

causídicos constituídos pela exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena 

de extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28898 Nr: 1827-29.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adão Argenton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scariot & Scariot Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elmer Egypto Alves - 

OAB:6130-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 istos.

 Proceda a ratificação da distribuição, visto que se trata de cumprimento 

de sentença, bem como para fazer constar Leandro W. Michel como 

exequente e Adão Argenton como executado, visto que o cumprimento de 

sentença se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em seguida, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento no feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 15909 Nr: 236-37.2002.811.0086

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vaneli Lourdes Cima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albert Ansbach, Comercial Agrícola Produtiva 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B, Leandro Westphalen Michel - OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432/MT, Fernando Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 371/372, uma vez que é obrigação do 

exequente trazer aos autos o endereço do bem objeto da avaliação, bem 

como de proceder ao recolhimento de custas processuais e taxas 

judiciárias para cumprimento da carta precatória para avaliação do bem 

penhorado, sob pena de desconstituição da penhora.

 Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe a localização do bem a ser avaliado, bem como recolha as custas 

processuais e taxas judiciárias para cumprimento da carta precatória para 

avaliação do bem penhorado à fl. 318

Em relação aos pedidos contidos nos itens “b” e “c”, postergo a análise 

para após a realização da avaliação do bem imóvel, a fim evitar excesso 

de penhora.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 35366 Nr: 1673-40.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Merisio, Delírio Merisio, Maria Luciana 

Procópio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - 

OAB:7288-A/MT

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de ILDO MERISIO, DELIRIO MERISIO e MARIA 

LUCIANA PROCOPIO, todos qualificados nos autos em epígrafe.

À fl. 93/95, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado à fl. 408, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, qual seja, 

20/05/2019, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o cumprimento do acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28270 Nr: 1245-29.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Scariot & Scariot Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Argenton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elmer Egypto Alves - 

OAB:6130-B/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51320 Nr: 2352-98.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Oliveira, Joelson Batista Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a inércia da parte executada, conforme certidão de fl. 111, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarca, como curadora especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 1605 Nr: 5-20.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Safadi Junior, Miguel Batistella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237, Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldocir Stefeni - OAB:3553 - 

B/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a página faltante nos autos se trata apenas de 

numeração equivocada, proceda a respectiva renumeração do feito, a 

partir da pagina 64, ocasião em que acolho a justificativa apresentada pelo 

causídico Roberson Siqueira Melo.

 No mais, considerando que os executados Reinaldo Safadi Junior e sua 

esposa foram devidamente intimados por edital, acerca da penhora e 

avaliação realizadas às fls. 212/215, intimem-se os exequentes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca do auto de avaliação, 

bem como para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32368 Nr: 1974-21.2006.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SR, JDJ, PC, CF, SRDF, EdNFG, OJdS, LFP, 

EWP, AMSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Cristiano Ribeiro Andrade - OAB:MT 9.706 - A, 

Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001, Elenir Avalo - 

OAB:RO 224-A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Fernando Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 10.262-B, HEBER 

PEREIRA BASTOS - OAB:MT 13.698, Leandro Felix Pereira - 

OAB:12673/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Milene Arissava - OAB: MT 16.851, Rogério Antonio de 

Lima - OAB:MT 7.303-A

 (...) Sendo assim, diante das falsas acusações que o requerido vem 

sendo submetido, imprescindível a restrição da publicidade destes autos, 

não obstante seja uma demanda de natureza coletiva, justamente para 

preservar a imparcialidade e lisura do pleito eleitoral, principalmente pelo 

fato de que nos presentes autos ainda não houve prolação de 

sentença.Portanto, nos termos do artigo 189, inciso III, do Código de 

Processo Civil, decreto o segredo de justiça da presente ação civil pública 

de improbidade administrativa, devendo serem tomadas todas as 

providências necessárias para a preservação do sigilo.Saliento ainda que 
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o referido segredo de justiça deverá se estender aos autos da ação civil 

pública n°. 9379-11.2009.811.0086, código 118941, pois ainda que o 

requerido LEANDRO FÉLIX PEREIRA não figure no polo passivo, nela 

constam cópias integrais deste feito.Proceda-se ao traslado desta decisão 

para os autos n°. 9379-11.2009.811.0086, código 118941, cumprindo-se 

as formalidades para respeitar a sigilosidade do feito e das informações 

processuais.Destarte, em virtude do fato de que o feito em apreço estava 

em carga com o Ministério Público para a apresentação das alegações 

finais, abra-se vistas novamente ao Parquet para a apresentação de seus 

memoriais no prazo de 15 (quinze) dias.Após, intime-se cada requerido 

sucessivamente para apresentar razões finais, no mesmo prazo, 

encerrando-se com vistas para a Defensoria Pública. Em seguida, 

retornem os autos conclusos para prolação sentença.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72746 Nr: 3499-62.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petróleo , Gas Natural e 

Bicocombustível

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHT Combustíveis e Transportes LTDA. (Diesel 

Pedro Neca Ltda.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora online por meio dos sistemas Bacenjud e 

Renajud (fl. 72), uma vez que este somente é possível se demonstrado 

pelo exequente que esgotou todos os meios de localização do executado, 

o que não restou configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

que tentou localizar o endereço, a fim de que seja procedida a citação.

Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72783 Nr: 1300-96.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Jesus Azarias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD Comercio de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Vistos.

No tocante aos embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, consistem num instrumento processual que pode 

ser utilizado pela parte interessada quanto esta detectar algum ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, ou até mesmo por erro material existente 

na decisão, sendo esta entendida em sentido amplo.

 Contudo, no presente caso verifica-se a inexistência da citada 

contradição na decisão atacada, uma vez que referido inconformismo é 

matéria a ser discutida em sede recursal, tendo os presentes embargos 

nítido caráter infringente.

 Como é cediço, os embargos de declaração, quando regularmente 

utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, 

eventualmente, na decisão proferida pelo magistrado.

No entanto, tal modalidade recursal revela-se incabível quando a parte 

recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-la com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada.

Por fim, oportuno ressaltar que, se Douglas Sousa do Nascimento é 

pessoa estranha à lide, conforme já reconhecido na decisão de fl. 

103/104, não há que se falar em apreciação do pedido de oitiva de 

testemunhas ou chamamento de terceiro ao processo, sendo legítima para 

efetuar tais pedidos a pessoa jurídica AD COMÉRCIO DE CONSÓRCIOS 

LTDA, todavia, não o fez.

 Ante o exposto, REJEITO IN TOTUM os presentes embargos declaratórios 

opostos às fls. 108/112, mantendo a decisão de fls. 103/104 incólume em 

seus termos, por seus próprios fundamentos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97171 Nr: 4567-71.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato, Egon Hoepers, 

Dirce Guerrero Hoepers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:PR 53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BANCO CNH CAPITAL S/A em face de MAURICIO AGOSTINHO 

BORSATO, EGON HOEPERS E DIRCE GUERRERO HOEPERS, ambos já 

qualificados nos autos.

 À fl. 78, a parte exequente informou a quitação integral do débito.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas processuais pelo executado.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80441 Nr: 3615-63.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isoldi Beckenkamp - ME, Isoldi Beckenkamp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliane Raspini - 

OAB:14.330/MT, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 Vistos.

Tendo em vista que já foi deferida a penhora online nas contas bancárias 

da executada e a quantia bloqueada foi irrisória, conforme extratos de fls. 

97/99, de 02 de Junho de 2017, INDEFIRO o pedido do exequente às fls. 

107 para que este Juízo realizasse várias tentativas de penhora online em 

dias alternados.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo de forma reiterada que para 

que haja a reiteração do pedido de penhora online em sede de execução 

ou cumprimento de sentença, a parte exequente deve demonstrar os 

indícios de que houve alteração da situação econômica do executado, o 

que não é realizado nos autos.

Desta feita, ante o indeferimento do pedido, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75263 Nr: 3818-59.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Jose dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurini e Rutsatz Ltda, Pascoal Luciano 

Zacharias Miqueletti, Mapfre Seguros Gerais S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:MT 15.013-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE 

VEÍCULOS proposta por FERNANDO JOSE DOS SANTOS em face de 

LAURINI E REETSATZ LTDA ME e PASCOAL LUCIANO ZACHARIAS, 

ambos qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 131/132, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 131/132, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Proceda-se cancelada a audiência marcada para o dia 10/10/2018 às 

13h00 mediante a composição amigável.

 Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96229 Nr: 3905-10.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Nunes Maia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Barros Freitas Osti - 

OAB:MT 18.335, Marcelo Pacheco da Silva Osti - OAB:19.013-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT 19.077-A

 Considerando que da publicação da decisão de fls. 62, não constou o 

nome do advogado da Requerida, impulsiono estes autos para remeter à 

publicação para intimar a parte requerida da decisão a seguir transcrita: 

"Vistos. Em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em 

que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72756 Nr: 3500-47.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Espindola Cechet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo requerido às fls. 200, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48222 Nr: 3644-55.2010.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erna Pilger Durks, Eduardo Harry Durks

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rabobank International Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por BANCO 

ROBOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A em face EDUARDO HARRY 

DURKS E ERNA PILGER DURKS, ambos qualificadas nos autos em 

epígrafe.

Às fls. 405/407, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 405/407, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.

 Honorários e custas na forma do acordo.

 Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45031 Nr: 460-91.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Harry Durks, Erna Pilger Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA proposta por BANCO RABOBANK 

INTERNATIONAL BRASIL S/A em face de EDUARDO HARRY DURKS e 

ERNA PILGERDURKS todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 176/178, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 176/178, e por ser 

expressão de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos 

mesmos HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.
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 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103577 Nr: 2497-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNdS, GSdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL proposta por 

JOANIL NUNES DA SILVA e GENECIL SANTOS DE BOMFIM, ambos 

qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 18/21, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 18/21, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários e custas na forma do acordo.

 Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

MAYCO JULIANO RIGO (INTERESSADO)

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA INTERESSADO: MAYCO JULIANO RIGO Dados 

do Processo: Processo: 1001932-32.2018.8.11.0086 Valor causa: 

$11,758.58 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/03/2019 Hora: 14:20 INTERESSADO: MAYCO JULIANO RIGO 

Advogados do(a) INTERESSADO: ROBERTA WOBETO BARALDI - 

MT0014381A, OLIANI RASPINI - MT0014330A, ROCILDA MARIA MORAIS 

COSTA - MT23582/O-O Nome: MAYCO JULIANO RIGO Endereço: Avenida 

dos Beija-Flores, 562, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Nome: OI MOVEL S.A Endereço: SCN 

QUADRA 3, bloco A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-000 

Senhor(a): INTERESSADO: MAYCO JULIANO RIGO Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

24 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002034-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALINE FRANCIELLE BAPTISTA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Tendo em vista a juntada 

de novos documentos pela parte Autora, oficie-se novamente ao Núcleo 

de Apoio Técnico – NAT, para emissão de parecer técnico, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Com urgência. Nova 

Mutum/MT, 24 de setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DE MOURA SCHNEIDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000716-36.2018.8.11.0086. REQUERENTE: MARLI DE MOURA SCHNEIDER 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos etc. Defiro a retificação do polo ativo, 

conforme solicitado pelo autor. Cumpra-se o necessário para a realização 

da audiência. NOVA MUTUM, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

C A R T Õ E S  S . A .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1001859-60.2018.8.11.0086 Valor causa: $10,000.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 07/02/2019 Hora: 14:20 REQUERENTE: 

LUIS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

SAULO AMORIM DE ARRUDA - MT0015634 REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3735, BANCO BRADESCO, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Advogado do(a) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 593 de 854



carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 24 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - 

MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA 

MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON HUMBERTO DE OLIVEIRA MANZUTTI (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

C A R T Õ E S  S . A .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1001865-67.2018.8.11.0086 Valor causa: $10,175.38 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 07/02/2019 Hora: 15:40 REQUERENTE: 

EVERTON HUMBERTO DE OLIVEIRA MANZUTTI Advogado do(a) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 24 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - 

MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA 

MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001882-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANILSON MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

C A R T Õ E S  S . A .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1001882-06.2018.8.11.0086 Valor causa: $19,000.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 14/02/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

JOVANILSON MENDES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) REQUERIDO: 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 24 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - 

MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA 

MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ALLAN VELOZO DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

C A R T Õ E S  S . A .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1001884-73.2018.8.11.0086 Valor causa: $19,000.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 
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Conciliação Sala: Conciliação Data: 14/02/2019 Hora: 13:40 REQUERENTE: 

ISMAEL ALLAN VELOZO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 24 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - 

MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA 

MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CRISTIANE LEME DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

C A R T Õ E S  S . A .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1001894-20.2018.8.11.0086 Valor causa: $19,000.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 14/02/2019 Hora: 16:00 REQUERENTE: 

CRISTIANE LEME DA CONCEICAO Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 24 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - 

MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA 

MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002049-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA VALERIA MACHADO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

C A R T Õ E S  S . A .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1002049-23.2018.8.11.0086 Valor causa: $10,187.02 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 05/03/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

KEILA VALERIA MACHADO Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 24 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEIDE MARIA DAMACENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

C A R T Õ E S  S . A .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1002053-60.2018.8.11.0086 Valor causa: $10,365.07 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 05/03/2019 Hora: 15:20 REQUERENTE: 

CLEIDE MARIA DAMACENO Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 24 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002291-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS (ADVOGADO(A))

JULIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002291-79.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIANE DA SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. Recebo a inicial vez 

que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do 

Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

De efeito, a parte Autora afirma que a dívida objeto da inscrição nos 

cadastros de proteção ao crédito já fora declarada indevida pelo Poder 

Judiciário, não havendo motivos para ser novamente inscrita nos 

cadastros de proteção ao crédito. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da 

multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ (ADVOGADO(A))

MOACIR ANTONIO FONTANA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000841-04.2018.8.11.0086 

INTERESSADO: MOACIR ANTONIO FONTANA REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos, etc. Recebo a inicial e os 

documentos que a acompanham, vez que, atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Defiro a inversão do ônus da prova em relação ao 

Detran/MT, tendo em vista que cabe ao órgão comprovação a regularidade 

da multa, ainda mais com a vasta documentação trazida aos autos. O 

DETRAN/MT possui mais condições de comprovar a regularidade do ato 
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administrativo, em conformidade com o art. 373, § 1º, do CPC, 

considerando que a parte autora traz diversos elementos de prova na 

exordial, bem como comprovar fato negativo (não ocorrência de infração) 

é de extrema dificuldade ao autor que demonstra possuir a documentação 

de idoso. Com relação a análise do pedido liminar, verifico que estão 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC: a plausibilidade do direito pela 

documentação trazida aos autos, como cartão do idoso colado junto ao 

vidro do carro, bem como demais documentos. Do mesmo modo, a 

cobrança de multa pode ensejar a inscrição do nome da parte autora em 

dívida ativa, sendo que há um risco de perecimento do direito. 

Considerando a regularidade do feito, designe a Secretaria Judicial data 

para realização de audiência de conciliação, intimando-se as partes. 

Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a conciliação, fica 

desde já intimada a parte Requerida de que a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência supra, 

sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da Uniformização de 

Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Intime-se a parte autora para 

no prazo de 15 dias trazer aos autos a resposta do procedimento 

administrativo ou informa que ainda não foi julgado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001158-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JAILSON ALVES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Assinalo que não há necessidade de realização de exame 

grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura da Reclamante 

aposta nos documentos que acompanham a petição inicial e aquela 

grafada no contrato apresentado pelo Reclamado são semelhantes, o que 

dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passa 

a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c c/c Indenização por Danos Morais proposta por Jailson Alves 

de Souza em desfavor de Banco Bradesco S.A. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 

razão ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de Nota Promissória e Instrumento Particular de Confissão 

de Divida e Outras Avenças, devidamente assinados pelo Reclamante, o 

que demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

bancário. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do nome da 

Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular 

do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste 

sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 
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claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES LIBERIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000434-95.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FERNANDES LIBERIO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

15190937 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES LIBERIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000433-13.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FERNANDES LIBERIO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000424-51.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VANDA DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 
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julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000423-66.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEUTON SOARES DOS SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001150-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação no momento da distribuição destes autos, não compareceu 

ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se 

observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I 

da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência 

de conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua 

ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001149-74.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Assinalo que 

não há necessidade de realização de exame grafotécnico no presente 

caso, posto que a assinatura do documento da Reclamante e aquela 

aposta nos documentos apresentados pelo Reclamado são semelhantes, 

o que dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte 

julgado: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Simone Lima dos 

Santos em desfavor de Banco Bradescard S.A. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 

razão a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, 

pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de faturas 
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e da Proposta de Adesão ao Cartão C&A Mastercard Hibrido Internacional, 

devidamente assinada pela Reclamante, o que demonstra a regularidade 

da contratação e utilização do serviço bancário. Portanto, comprovada a 

relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

assim, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos, condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001148-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente dedireito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não verifico 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil queimpeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Simone Lima dos Santos em desfavor de Itapeva VII Multicarteira Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do 

CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente aum 

débito que alega desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com 

esta, argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. 

No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações do 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pela Proposta de 

Adesão ao Cartão Marisa administrado pela Club Administradora de 

Cartões de Crédito acompanhada pelos documentos pessoais da 

Reclamante, devidamente assinada pela Reclamante junto a Club 

Administradora de Cartões de Crédito, do qual a Reclamada é cessionária 

do crédito, informação corroborada pelo competente instrumento de 

cessão de crédito. Neste aspecto, embora não conste nos autos 

documentos que dê ciência a Reclamante da cessão do crédito pelo Club 

Administradora de Cartões de Crédito à Reclamada, tão fato, por si só, não 

elide a obrigação da Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de 

cobrar pelo crédito regularmente cedido. Cito recente julgado neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 
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DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da 

cessão de crédito não tem o condão de impedir o cessionário de exercer 

os atos conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do 

Código Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). No mais,cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia DippDreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, 

não há nos autos indícios de ilicitude da anotação restritiva, bem como não 

há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-39.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE SANTANA DE MIRANDA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001356-39.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIANE SANTANA DE MIRANDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado no Id. 15047875. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001351-17.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE ANDRE DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

RENATO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001348-62.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATO BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DA SILVA GUERRA ULBRIK (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000396-83.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DEBORA DA SILVA GUERRA ULBRIK REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência deconciliação e nemter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ALVES FARIAS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000392-46.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBERSON ALVES FARIAS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 
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trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDJAMILSON BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000390-76.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDJAMILSON BARBOSA SILVA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-69.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM (ADVOGADO(A))

JUCIANA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000384-69.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCIANA SILVA DA COSTA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência deconciliação e nemter apresentado 

justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente 

feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da 

Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, 

não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000385-54.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSANGELA CRISTINA DE ALMEIDA REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. A Reclamante, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação quando da 

distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência deconciliação e 

nemter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 

de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

INALDO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001202-55.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: INALDO ALVES FEITOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 

14512781 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 
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dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-71.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVARENGA COUTINHO (REQUERENTE)

RENATO FERREIRA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010128-71.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: BRUNA ALVARENGA COUTINHO REQUERIDO: ENERGISA 

S/A Vistos, etc. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

15266969), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116363 Nr: 2022-57.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Moraes Marques de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Marcelino Santana de Oliveira Junior - 

OAB:MT 21.500

 Vistos.

 Considerando a ausência de Defensor Público nesta Comarca de Nova 

Mutum/MT, embora devidamente justificada, tratando-se o presente feito 

de réu preso, nomeio dativo apenas para apresentar memoriais finais 

escritos em favor do acusado, o Dr. Marcelino Santana de Oliveira Junior 

(OAB/MT 21.500), e arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo 

Estado de Mato Grosso, no valor de 03 (três) URH.

Intime-se o causídico ora nomeado para apresentar as alegações finais, 

no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113082 Nr: 338-97.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva de Carvalho, Roniclezio Pereira 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Jonas Henrique Meldola da Silva - 

OAB:MT 15.530, Marcio Ronaldo de Deus da Silva - OAB:MT 13.171

 “Vistos.

Nos termos do artigo 265, §2.º do CPP, a ausência injustificada do 

advogado não será adiado devendo ser nomeado defensor dativo apenas 

para o ato. Nomeio portanto, para defesa do réu Vitor Silva de Carvalho, a 

Dr.ª Ivonir Alves Dias (OAB/MT 13.310), apenas para este ato.

Diante da ausência de Defensor Público atuando nesta Comarca, bem 

como se trata de processo de réu preso, nomeio para exercer a defesa 

do réu Roniclezio Pereira Cardoso a mesma patrona, visto que não há 

colidência entre as duas defesa. Arbitro honorários a serem suportados 

pelo Estado, no valor de 01 (um) URH. Expeça-se certidão, a ser entregue 

a nobre causídica.

Encerrada a instrução criminal, vistas as partes para oferecerem 

alegações finais escritas, no prazo legal e após, voltem os autos 

conclusos para sentença.

Caso até o momento do oferecimento das alegações finais pelo réu 

Roniclezio, a Defensora Pública ainda não tenha retornada a suas 

atividades, fica desde já nomeada a Dr.º Ivonir Alves Dias para 

oferece-las, caso em que honorários suplementares serão arbitrados por 

ocasião da sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 45132 Nr: 575-15.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas da Silva Oliveira, Jair Vieira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Edson Machado Barreto - OAB:MT 

12.420

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados JONAS DA SILVA OLIVEIRA e JAIR VIEIRA 

DE JESUS, devidamente qualificadoS nestes autos, com fulcro no artigo 

107, inciso IV, c.c. art. 110 do Código Penal. Publique-se, registre-se e 

intimem-se, observando-se que a intimação pessoal dos acusados é 

desnecessária, bastando a de seu patrono constituído ou de defensor 

público que poderá ser nomeado apenas para esse ato, conforme prevê o 

artigo 1.387 da CNGC.Após o transito em julgado, arquive-se, observadas 

as baixas deestilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120900 Nr: 4073-41.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haniel Hohl Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:MT 7.975-B

 “Vistos.

Para inquirição da testemunha Patrícia Cristina Gonçalves 

Lauternschlanger, redesigno a audiência para o dia 18/02/2019, às 

14:10hs, deverá ser conduzida coercitivamente.

Oficie-se o Juízo deprecante informando acerca da data aprazada.

Expeça-se o necessário.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.”

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84643 Nr: 1777-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio José Braga da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO JOSÉ BRAGA DA SILVA, Cpf: 

08592968496, Rg: 32212747, Filiação: Telma Rejane Buarque da Silva e 

Jose Vicente da Silva, data de nascimento: 15/12/1984, brasileiro(a), 

operador de produção. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ofereceu denúncia em desfavor de FABIO JOSÉ BTAGA DA 

SILVA. Narram os fatos que no dia 03/04/2015 nesta cidade o denunciado 

mediante consiência da ilicitude e reprovação de sua conduta, dotado de 

animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que deficultou a 

defesa, matou a vítima JADELSON FERREIRA DA SILVA. Ante o exposto, 

restando demonstrado a materialidade e hevendo indícios veementes de 

autoria, o Ministério Público denúncia o acusado, nas penas do artigo 121, 

§ 2º, inciso I e IV do Código Penal. Destarte requer o processamento do 

denúnciado nos moldes do procedimento comum ordínário e, ao final do 

sumário da culpa seja pronunciado, submetendo-o a julgamento perante o 

Júri. Em 30/06/2015. Recebido a denúncia em 22/07/2015.

Despacho: Ação Penal n. 1777-51.2015.811.0086 – Cód. 84643Autor: 

Ministério PúblicoRéu: Fábio José Braga da SilvaVistos. Trata-se de pedido 

de representação pela decretação da prisão preventiva formulado pelo 

Ministério Público em face do acusado FÁBIO JOSÉ BRAGA DA SILVA, 

pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e 

IV do Código Penal pátrio.É o sucinto relatório.Fundamento e 

decido.Primeiramente, analisando a peça acusatória, verifico que a mesma 

preenche os requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar 

presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão 

pela qual RECEBO a denúncia oferecida em desfavor de FÁBIO JOSÉ 

BRAGA DA SILVA.Posto isto, cite-se o acusado para apresentar resposta 

escrita à acusação, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos dos artigos 396 e 396-A do Código Processual Penal.O Sr. Oficial 

de Justiça deverá indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado 

ou se o juiz deve nomear-lhes um defensor público ou dativo para 

patrocinar a sua defesa, consignando as suas razões (conforme 

Provimento nº 30/2008-CGJ).Decorrido o prazo sem manifestação ou caso 

o acusado manifeste a vontade de ser patrocinado por defensor dativo, 

desde já NOMEIO a Defensoria Pública para proceder à defesa do mesmo, 

devendo o Defensor Público atuante na Comarca ser intimado para 

apresentar resposta à acusação em 10 dias (art. 396-A, §2º, CPP).Quanto 

ao pedido de representação pela prisão preventiva do acusado, 

compulsado o conteúdo dos autos, entendo que a não decretação da 

prisão preventiva do mesmo geraria uma inadmissível sensação de 

impunidade, ante a gravidade do crime cometido. Aliada a tal circunstância, 

verifico que se encontram presentes os indícios de autoria e materialidade 

delitiva, assim como aos menos dois dos fundamentos ensejadores da 

referida prisão, quais sejam, o da garantia da ordem pública e o da 

garantia da aplicação da lei penal.A ordem pública, no particular, 

compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do 

delito pelo agente, bem como, quando o bem jurídico é afetado por conduta 

que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra 

circunstância. Constitui resposta à vilania do comportamento do agente, 

havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes que 

efetivamente ocorrem no caso em tela, consoante se vislumbra pelos 

termos de declarações colhidos em fase inquisitorial.Quanto à aplicação 

da lei penal, verifica-se que o denunciado encontra-se em local incerto e 

não sabido, eis que evadiu da Comarca logo após o cometimento do crime, 

o que pode atrapalhar a instrução criminal, constituindo perigo à 

comunidade em que vive, dentre as quais se inclui as testemunhas que 

presenciaram todo o sinistro.Com efeito, tenho que as medidas cautelares 

previstas no art. 319 do Código Processual Penal, com redação dada pela 

Lei n.º 12.403/2011, se mostram inadequadas e insuficientes ao caso, 

dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado, e também porque 

seriam incapazes de inibir o denunciado de continuar a enveredar na 

prática de crimes.Não havendo dúvidas de que a pretensão criminosa 

poderá não ser interrompida com o autuado em liberdade, pois a sensação 

de impunidade gerada pelo fato do acusado estar em liberdade fortalecerá 

o ego deste ainda mais, encorajando-o a continuar a praticar novos 

crimes, assim, diante de todo contexto exarado acima, a decretação da 

prisão preventiva do acusado é medida de direito que se impõe no 

momento.Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o 

entendimento do doutrinador JOSÉ FREDERICO MARQUES:“Desde que a 

permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou 

cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz 

decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública””. 

(Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 

1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63) (grifo meu).Em suma, a segregação 

cautelar deve ser deferida nos moldes como requerido pelo ilustre 

Promotor de Justiça, a fim de garantir o desenvolvimento eficaz da 

instrução criminal e a manutenção da ordem pública e aplicação da lei 

penal.ISTO POSTO, DEFIRO o pedido Ministerial e DECRETO A PRISÃO 

PREVENTIVA de FÁBIO JOSÉ BRAGA DA SILVA, o que faço com base 

nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.Considerando a 

URGÊNCIA da medida, sirva a presente como mandado.Intime-se. Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 20 de setembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 36822 Nr: 3262-33.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pereira Valdo, Oacy João de Deus, 

Robson Antunes, Delcinei Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa dos crimes previstos pelo artigo 155, §4.º, inciso IV, artigo 180, 

caput, e artigo 288, todos do CP, razão pela qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE apenas dos acusados Adriano Pereira Valdo e Robson 

Antunes, devidamente qualificados nestes autos, com fulcro no artigo 107, 

inciso IV, c.c. art. 109 e art. 110 do Código Penal. Publique-se, registre-se 

e intimem-se, observando-se quanto ao acusado a desnecessidade de 

sua intimação pessoal, bastando que se dê na pessoa de advogado 

constituído ou de Defensor Público que poderá ser nomeado apenas para 

esse ato, conforme prevê o artigo 1387 da CNGC.Consigno que os 

presentes autos permanecem em relação aos acusados Oacy João de 

Deus e Delcinei Fernandes da Silva.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81624 Nr: 4413-24.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, bem como apontado pelo Ministério 

Público às fls. 280/281, o reeducando faz jus à progressão de regime 

prisional para o semiaberto, tendo em vista que o requisito objetivo já foi 

implementado, devendo ser oficiado à diretoria da Cadeia Pública local, 

requisitando o atestado carcerário.

Com efeito, o cálculo de liquidação de pena (fls. 264) aponta que a 

progressão devia ocorrer em 23/09/2018.

Considerando que o atestado carcerário aponta que o reeducando possui 

“bom comportamento”, e consequentemente preenche os requisitos 

objetivo e subjetivo, designo audiência admonitória para o dia 24/09/2018, 

às 14h00min, para analisar sobre a possível PROGRESSÃO DE REGIME 

para o SEMIABERTO do reeducando, bem como fixar as condições para o 

cumprimento da pena.

Requisite-se o reeducando.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se com urgência.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Intimação

GABARITO PRELIMINAR - PROVA PARA CONCILIADOR - TJMT – NOVA 

XAVANTINA

* O Gabarito Preliminar completo,encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000540-85.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SAADALLAH SAAD (EXEQUENTE)

MAURICIO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

MARCELO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000540-85.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: FERNANDO SAADALLAH SAAD EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL Vistos. A pretensão da parte exequente de isenção do 

recolhimento das custas processuais e demais despesas de ingresso há 

de ser indeferida, vez que a isenção aludida no art. 18 da Lei nº 7.347/85 

destina-se ao autor da demanda coletiva, consoante jurisprudência 

abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - NECESSIDADE 

- ISENÇÃO CONCEDIDA AO AUTOR DA DEMANDA COLETIVA - 

INAPLICABILIDADE. - No procedimento de cumprimento individual de 

sentença proferida em ação civil pública, é devido o recolhimento das 

custas e despesas processuais, não sendo aplicável a isenção concedida 

ao autor da demanda coletiva. (TJMG – AI: 10024142921618001 MG, 

Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 23/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2016). De 

igual forma, indefiro o pedido de pagamento das custas processuais e 

despesas de ingresso ao final do processo por falta de amparo legal. 

Destarte, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, recolher 

as custas judiciais e despesas processuais de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. NX, 18 de setembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000197-89.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (ADVOGADO(A))

MARIA DA SALETE BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000197-89.2018.8.11.0012; Valor causa: $1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ABONO DA LEI 8.178/91]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): MARIA DA SALETE 

BEZERRA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. Nova Xavantina - MT, 24 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, CARLOS ALBERTO A BARBOSA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE NOVA XAVANTINA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34381305

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99604 Nr: 249-05.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela de 

urgência que JOSÉ LUIZ BEZERRA BRAGA promove em desfavor de 

LUCAS ARIEL SCAPINI BRAGA, todos qualificados na exordial.

O Ministério Público manifestou-se pela homologação do acordo (fl. 42).

 É o relatório. Fundamento. Decido.

Pois bem, o acordo feito entre as partes não apresenta qualquer 

contrariedade à lei, devendo ser registrado que foi formalizado por partes 

maiores e capazes, não havendo qualquer vício social ou de 

consentimento.

Vale lembrar que a homologação do acordo põe fim ao processo, 

implicando a sua extinção com resolução de mérito.

 Dispositivo.

Homologo por sentença e para que todos os efeitos legais surtam, o 

acordo realizado entre as partes. E, por conseguinte, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito e determino o pagamento de custas 

processuais conforme acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a 

lei.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

P.I.C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38412 Nr: 1956-52.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CAMARGO SOARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 
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OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102212 Nr: 1665-08.2018.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALCI FERREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé roberto de oliveira - 

OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101838 Nr: 1475-45.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78825 Nr: 1197-15.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LUIS FALCÃO LEMES, ROBERT YAGO 

FALCÃO FEITOSA, EDUARDA FEITOSA FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIAPAL DE NOVA 

XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81489 Nr: 2474-66.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA BELA DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83952 Nr: 3863-86.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIANE COUTRINS SILVA, DYANA COUTRINS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103425 Nr: 2288-72.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68385 Nr: 44-78.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO DE OLIVEIRA LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102413 Nr: 1749-09.2018.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAGEM XAVANTINA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 20: vista a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74901 Nr: 2811-89.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WJLDS, ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

É de conhecimento desta magistrada que entre os dias 05 a 09 de 

novembro do corrente ano será realizada a XIII Semana Nacional da 

Conciliação.

A Semana Nacional da Conciliação é uma proposta do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), com objetivo de divulgar e fomentar os métodos 

autocompositivos e o diálogo.

As vantagens proporcionadas pela conciliação e mediação ultrapassam 

as barreiras das desvantagens, as quais se podem elencar diversos 

pontos positivos, quais sejam:

a) Simplifica a solução dos conflitos por meio de procedimentos com 

aproximação das partes;

b) Estimula a cultura do diálogo, da construção de soluções pelas próprias 

partes envolvidas e da paz social;

c) Promove o empoderamento dos participantes do processo;

d) Favorece a criatividade na solução do conflito;

e) Reduz o número de processos no Poder Judiciário e aumenta a sua 

agilidade;

f) Garante eficiência ao aparato judiciário;

g) Recupera faixas contenciosas, as pequenas causas.

Diante do exposto e tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, bem como que compete 

ao magistrado, a qualquer tempo, tentar conciliar as partes, nos termos do 

art. 3º, § 2º e 3º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se a Gestora o necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação na Semana Nacional de Conciliação.

A intimação das partes será feita por meio de seus advogados, via DJe 

ou, não havendo, por carta de intimação.

Após, em caso de composição amigável das partes, conclusos para 

homologação.

Inexistindo acordo, tornem conclusos para apreciação das pendências 

processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92427 Nr: 3996-94.2017.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN CRISTINA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de interdição proposta por Julia Gomes Rodrigues, em 

face de Mirian Cristina Gomes da Silva, ambas qualificadas nos autos.

Conforme consta de ref. 64, a parte autora desistiu da ação.

Devidamente intimados, o Ministério Público e a parte requerida 

concordaram com o pedido de desistência (refs. 75 e 80).

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38977 Nr: 2521-16.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAUL PRESTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36838 Nr: 396-75.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA RODRIGUES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pedido de suspensão, contido no acordo formulado entre as 

partes, intime-se a parte exequente para manifestar sobre o cumprimento 

do acordo entabulado, tendo em vista o decurso do prazo para pagamento 

da divida, conforme requerido à fl. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26982 Nr: 1403-10.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELSON JOSE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pedido de suspensão, contido no acordo formulado entre as 

partes, intime-se a parte exequente para manifestar sobre o cumprimento 

do acordo entabulado, tendo em vista o decurso do prazo para pagamento 

da divida, conforme requerido à fl. 63.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 302-30.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pedido de suspensão, contido no acordo formulado entre as 

partes, intime-se a parte exequente para manifestar sobre o cumprimento 

do acordo entabulado, tendo em vista o decurso do prazo para pagamento 

da divida, conforme requerido à fl. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38444 Nr: 1988-57.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ANTONIO LEAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 2968 Nr: 1867-10.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. A. CAMPOS LOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3872 Nr: 1906-07.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L S. GONÇALVES GROGARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92366 Nr: 3966-59.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA NOVA BRASÍLIA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 196820.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 07/11/2018 às 15h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-95.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA PORTO RIBEIRO (REQUERENTE)

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANY CAETANO DE BRITO (ADVOGADO(A))

KLEIBER PINHEIRO BRITO DE MELO (REQUERIDO)

BRUNO ALVES PINHEIRO NERO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que o pedido de 

redesignação (Id. 15391839) da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 26/09/2018, está devidamente justificado, redesigno 

a audiência instrutória para o dia 24 de outubro de 2018, às 15h00min - 

(MT). Fica o autor devidamente intimado para apresentar o competente 

atestado médico até a sessão instrutória, sob pena de extinção dos autos. 

Intimem-se as partes, nas pessoas de seus respectivos advogados, os 

quais deverão comunicar seus clientes para comparecimento em 

audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu não 

comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 24 de setembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26083 Nr: 518-93.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso (Cód. 40035).

De Novo São Joaquim para Nova Xavantina – MT, 21 de setembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31247 Nr: 1739-77.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WILDA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO PIRES DA SILVA, HELB MARA 

MOREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINE LEAL LIRA 

ALVES - OAB:OAB/MT 21077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora apresentou petições (fls.100 e 102) 

com pedidos diversos, intime-se a parte para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, esclarecer qual pedido a ser analisado.

Ainda, no mesmo prazo, apresente o valor do débito atualizado.

De Novo São Joaquim para Nova Xavantina – MT, 21 de setembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 609 de 854



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31248 Nr: 1740-62.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WILDA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS 3H DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

JOÃO BOSCO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KAROLINE LEAL LIRA 

ALVES - OAB:21077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora apresentou petições (fls.100 e 102) 

com pedidos diversos, intime-se a parte para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, esclarecer qual pedido a ser analisado.

Ainda, no mesmo prazo, apresente o valor do débito atualizado.

De Novo São Joaquim para Nova Xavantina – MT, 21 de setembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40035 Nr: 741-07.2012.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE TELES MENDES, ADRIANO RODRIGUES DE 

JESUS, ANDREIA RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que fora proferida sentença com 

resolução de mérito (fls.97/99), julgando improcedentes os embargos de 

terceiros.

Após, os autores apresentaram embargos de declaração com efeitos 

infringentes, alegando suposta omissão do Juízo.

 Percebe-se que a intimação do embargado acerca do teor da sentença, 

bem como para manifestação acerca dos embargos declaratórios, só 

ocorreu em 03/04/2018.

No entanto, não há nos autos qualquer informação relativa à manifestação 

ou decurso do prazo pela parte embargada.

Desta feita, certifique-se quanto à manifestação da parte embargada a 

respeito dos declaratórios ou o decurso de seu prazo.

Após, conclusos.

De Novo São Joaquim para Nova Xavantina – MT, 21 de setembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31494 Nr: 1987-43.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIAL VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, DANIELA DINIZ LOPES - OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:3094

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer, proposta 

por LEANDRO BAVARESCO em face de IMPERIAL VEÍCULOS LTDA.

Compulsando os autos verifico que este Juízo recebeu o cumprimento de 

sentença determinando a citação e intimação do requerido para que 

comprovasse o cumprimento da obrigação imposta ou apresentasse 

embargos (fls.138/139).

Expedida carta precatória (fl.146), esta retornou sem o devido 

cumprimento, em razão de não ter sido possível a citação em razão da 

mudança da parte executada, conforme se depreende da certidão de fl. 

152-v.

Intimado à manifestação (fl.153), o exequente requereu o prosseguimento 

do feito, no entanto, não apresentando novo endereço para 

citação/intimação da executada.

Pois bem.

 Diante do exposto, tendo em vista a necessidade de citação e intimação 

da executada para o regular prosseguimento do feito, até mesmo 

propiciando o cumprimento voluntário da obrigação, DETERMINO a 

intimação do exequente para apresentar endereço atualizado da parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Após o decurso do prazo, com ou sem a juntada das informações, 

voltem-me para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Novo São Joaquim para Nova Xavantina – MT, 21 de setembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30870 Nr: 1363-91.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS BRASILEIRAS JATAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:5752/MT, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22568/GO

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

formulado por LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, a fim de alcançar o 

patrimônio dos representantes legais da empresa LOJAS BRASILEIRAS 

JATAI.

Intimada para manifestação acerca do pleito da parte exequente, a parte 

executada quedou-se inerte (fl.143).

Recebo a petição de fls. 140/140-v como incidente e determino que sejam 

efetuadas as anotações devidas ao distribuidor, nos termos do art. 134, 

§1°, do CPC, bem como SUSPENDO o processo, nos termos do art. 134, 

§3°, do CPC, a fim de que seja efetivado o seguinte:

Citem-se FALE SAID ABDO AWWAD – CPF: 738.054.671-68 e MOHAMAD 

FARUK SAID – CPF: 008.772.871-04, no endereço indicado à fl.140-v, 

para se manifestarem e requererem as provas que entenderem cabíveis, 

no prazo de 15 dias, com fulcro no art. 135 do CPC.

De Novo São Joaquim/MT para Nova Xavantina – MT, 21 de setembro de 

2018.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31611 Nr: 2097-42.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA SANTANA DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 51, §1° c/c 

53, §4°, da Lei n° 9099/95.Sem custas ou honorários, nos termos do art. 

55 da Lei n° 9099/95.Levantem-se eventuais penhoras realizadas nos 

autos.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.De Novo São Joaquim para Nova Xavantina – MT, 21 de 

setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Comarca de Paranatinga

1ª Vara
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56415 Nr: 2002-37.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir Paulo dos Reis, Cleuza Amorim dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Bedran de Castro, Jamile Barbieri 

Bedran de Castro, José Maria Bedran de Castro, Ivanete Maria Mazzo 

Bredan de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT, Mario César Crema - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO BARBIERI 

BEDRAN DE CASTRO - OAB:200.269/SP

 Desta feita, acolho o pedido e julgo procedente a impugnação ao valor da 

causa, a fim de determinar a adequação do valor da causa, como sendo o 

valor do contrato ou de sua parte incontroversa, nos termos do art. 292, 

inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias, bem 

como, COMPROVE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de não conhecimento da reconvenção. Desta 

decisão, intimem-se as partes por meio de seus patronos.Transcorrido o 

prazo recursal, certifique-se o seu cumprimento.Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 21 de setembro de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76888 Nr: 719-71.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira e CIA LTDA - ME, 

Djalma Flaviano Vieira, Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY PIOVEZAN 

RODRIGUES DE MOURA - OAB:24327/O MT, Sérvio Tulio de Barcelos 

- OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 105.

Expeça-se Carta Precatória para citação de DJALMA FLAVIANO VIEIRA, 

no endereço constante na inicial.

Cumpra-se com urgência, ante a proximidade da audiência agendada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76888 Nr: 719-71.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira e CIA LTDA - ME, 

Djalma Flaviano Vieira, Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY PIOVEZAN 

RODRIGUES DE MOURA - OAB:24327/O MT, Sérvio Tulio de Barcelos 

- OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Cuiabá-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1. Com urgência tendo em vista audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 299 Nr: 929-60.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coinbo - Indústria de Borracha Ltda, José 

Ricardo de Oliveira, Adriana Pioli Barros de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jarbas Leite Fernandes - 

OAB:2.544-A/MT, Valdir Oliveira - OAB:14856-B/PR, Waldir Roque 

Piazzi da Silva - OAB:10767

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63652 Nr: 2202-10.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina Ribeiro da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 Vistos etc.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Proceda-se o cancelamento da audiência agendada.

Fixo a título de honorários, em favor da advogada Catiane Michele Dias, 

inscrita na OAB-MT n.º 12.188, o valor que atinge o patamar de 1 URH, 

ônus este a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32633 Nr: 873-65.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivania Gomes de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser elaborado para 

elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a pessoa jurídica Real 

Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 

78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá independentemente de 

compromisso (art. 466 NCPC).

Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão (artigo 421, § 1º, I e II do CPC).

 Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta de honorários 

no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição inicial, 

contestação, sentença, acórdão, despacho da nomeação e quesitos 

apresentados pelas partes.

Com o recebimento da proposta dos honorários, intime-se a parte 

executada para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

tácita concordância.

 Havendo concordância, intime-se a parte executada, através de seu 

advogado, para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão.

Com o depósito dos honorários periciais, intime-se o perito para que 

indique a conta bancária para transferência de 50% (cinqüenta por cento) 

da verba, iniciando imediatamente os trabalhos, levantando-se o restante 

na conclusão da perícia.

Desde já, apresento os seguintes quesitos deste juízo:
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01. Qual o valor devido a exequente, a sentença e acordão proferidos nos 

autos. (fls. 71/76 e 130/135)

Fixo o prazo máximo para a entrega do laudo pericial de 30 (trinta) dias a 

contar do início dos trabalhos.

Entregue o Laudo Pericial, intime-se as partes para que entrem em contato 

com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus 

pareceres em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (artigo 477, 

parágrafo primeiro, do CPC).

 As partes ficam responsáveis em informar aos seus assistentes técnicos 

a data do início dos trabalhos periciais, bem como o dia da entrega do 

laudo e de suas manifestações.

 Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 15 dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar 

conclusos para as determinações pertinentes.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61594 Nr: 1248-61.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guido Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da 

advogada da parte exequente, observando os dados informados à fl. 73.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89059 Nr: 2067-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Código nº 89059

Vistos.

Cumpra-se, imediatamente, a decisão do egrégio Tribunal de Justiça, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

No mais, cumpra-se os demais atos da decisão de fls. 43/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88164 Nr: 1548-18.2018.811.0044

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLR, ACR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 88164

Vistos.

 I) Da análise do pedido de fl. 49, observo não ser hipótese de expedição 

de formal de partilha, uma vez que o presente ação tem por objeto o 

divorcio consensual, com partilha de bens, sendo que a sentença de fls. 

45, é suficiente para o fim a que se destina.

Assim, não sendo a ação de inventário ou arrolamento de bens, não há 

que se falar em formal de partilha.

II) Por outro lado, como forma de dar efetividade no acordo entabulado 

pelas partes, expeça-se mandado ao cartório competente, os termos do 

artigo 734, §3º do CPC, para que providencie o necessário para 

cumprimento da sentença de fls. 45, efetivando a partilha do bem imóvel, 

respeitados os interesses de terceiros.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 85571 Nr: 282-93.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariza Iancovith

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIZA IANCOVITH, Filiação: Maria 

Iancovith, data de nascimento: 18/04/1996, brasileiro(a), natural de 

Goiania-GO. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: " Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de 

dezembro de 2017, por volta das 13:25 horas, situado na Avenida Brasil, 

em frente a farmácia Farmasil, no município de Gáucha do Norte-MT, a 

denunciada MARIZA IANCOVITH desacatou funcionário público em razão 

de sua função, empurrando e ameaçando a vítima LUCIMAR RIBEIRO DA 

SILVA, chefe de tributos da prefeitura. Segundo se evola dos autos, no 

dia dos fatos, a denunciada Mariza Lancovith estava realizando venda de 

produtos irregulares nas proximidades da farmácia Farmasil. Neste 

momento, a vítima foi orientá-la sobre sua conduta. Ato contínuo, a 

acusada, ao ser abordada pela vítima reagiu desferindo diversos 

empurrões e empreendeu fuga, levando consigo as mercadorias. 

Constatou-se ainda que, a acusada teria realizado ameaças em desfavor 

da vítima, dizendo que a mataria posteriormente colocaria fogo.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. 

Considerando os critérios do artigo 394 do Código de Processo Penal, 

consigno que o procedimento será comum e o rito sumário. Cite-se a 

denunciada para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário. O oficial deverá indagar a denunciada se 

possui advogado constituído ou condições para contratar um.Caso a 

denunciada não possua condições para constituir advogado, desde já 

nomeio o Defensor Público para patrocinar a defesa da ré.Defiro os 

pedidos formulados nos itens III e IV da cota ministerial de fl. 

52/52v.Indefiro o pedido formulado no item II da cota ministerial de fls. 52, 

conforme artigo 1.373, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNGC).Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 06 de setembro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 68856 Nr: 1220-59.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPdA, GdAdS, GdAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEYSON PEDROSA DA SILVA, Cpf: 

96685328134, Filiação: Maria de Fátima Pedrosa da Silva, brasileiro(a), 

solteiro(a), desossador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 1.320,00 (Um mil e trezentos e vinte reais)

Despacho/Decisão: Vistos.Proceda-se o Sr (a) Gestor (a) na forma 

requerida às fls. 29, observando as instruções encaminhadas às fls. 28 

para visualização da carta precatória deprecada.Com a juntada, dê-se 

vista dos autos a Defensoria Pública. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Resumo da Inicial: " O executado no dia 6 de fevereiro de 2015, no 

processo que tramitou perante a 2ª vara desta Comarca de 

Paranatinga-MT, foi condenado em pagar mensalmente a seus filhos, ora 

exequente a título de pensão alimentícia, a quantia de 50 % do salário 

mínimo vigente, atualmente equivalente a R$ 440,00 (quatrocentos e 

quarenta reais).Todavia, desde o mês de março/2016 até a presente data, 

o executado não vem efetuando o pagamento da pensão alimentícia 

devida, bem como não pagou as despesas extraordinárias, ou seja, 

tornou-se inadim´plente com relação a sua obrigação, o que justifica a 

propositura desta para execução dos alimentos atuais. Dessa forma, caso 

o executado mesmo citado não cumpra com suas obrigações, como já 

vem fazendo hpa algum tempo, pugna pela decretação de sua prisão civil, 

com fundamento noinciso LXVII do artigo 5º da Constituição Federal.

Paranatinga, 06 de setembro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 86427 Nr: 610-23.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Ferreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISMAEL FERREIRA JÚNIOR, Cpf: 

65506731191, Rg: 0960540-1, Filiação: Vera Lúcia de Oliveira Ferreira e 

Ismael Ferreira, data de nascimento: 12/08/1974, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), classificador de soja e milho. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento, que no di a15 de 

fevereiro de 2018, às 12:30 horas,a na fazenda Serra Dourada, localizada 

no Município de Gáucha do Norte, o acusado ISMAEL FERREIRA JÚNIOR 

subtraiu, mediante abuso de confiança, para proveito próprio, 8 cabeças 

de gado pertencentes à Raimundo Righer. Segundo conta, o denunciado é 

o capataz da fazenda, e aproveitando-se dessa condição contatou o 

senhor Luiz Goiano, o qual é comprador de gado no Município, 

oportunidade em que ofertou-lhe 8 cabeças de gado, alegando que era de 

sua propriedade. Assim, o denunciado e Luiz Goiano negociaram as 

reses, pelo que foi acordado a entrega. Destarte, no dia dos fatos, o 

denunciado carregou num caminhão gaiola azul oito cabeças de gado, e 

estava levando para o comprador.Nisto, a guarnição da polícia foi 

acionada, encontrandoo denunciado na posse do caminhão nas 

proximidades da fazenda, quando foi indagada sobre os animais, 

respondeu que tinha realizado a venda destes e estava indo realizar a 

entrega.Ainda, durante a abordagem , uma terceira pessoa compareceu 

no local, informando que os animais tratavam-se de litígio judicial.Ante a 

informação obtida, o denunciado retornou a fazenda onde descarregou o 

gado novamente.Posteriormente ao fato, os envolvidos foram 

encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. 

Considerando os critérios do artigo 394 do Código de Processo Penal, 

consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário. Cite-se o 

denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário. O oficial deverá indagar ao denunciado se 

possui advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o 

denunciado não possua condições para constituir advogado, desde já 

nomeio o Defensor Público para patrocinar a defesa do réu.Indefiro o 

pedido formulado no item II da cota ministerial de fl. 46, conforme artigo 

1.373, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça – Foro Judicial (CNGC).Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 06 de setembro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80596 Nr: 2523-74.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toni Fabiano Preissler Goulart, Francielle Alves Pereira 

Preissler Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias, proceda a retirada do presente 

feito e requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85897 Nr: 424-97.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI RICARDO ANTONOVICZ, SERGIO 

RODRIGO ANTONOVICZ, PATRICIA MORSCH ANTONOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ
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 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para retirar a certidão expedida nos autos, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81396 Nr: 2996-60.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSdNP, MFPdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa maneira, não acolho a justificativa proposta pelo executado e, 

assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença, é medida que se 

impõe.Sendo assim, intime-se o executado, por mandado, para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito ou comprovar que o fez, 

bem como os que vencerem até o efetivo pagamento, sob pena de 

protesto judicial e prisão, pelo prazo de até 03 (três) meses, com fulcro no 

artigo 528, §§3º e 7º, do Código de Processo Civil.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88195 Nr: 1569-91.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronalso Donde Polesso, Zilda Toigo Donde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Gabrielli Mello, Clóvis Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ravanello - OAB:3291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

RURAL C/C DESPEJO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGENCIA ajuizada por RONELSO DONDE POLESSO E ZILDA TOIGO 

DONDE, em face de EZEQUIEL GABRIELLI MELLO, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 111/112-v, as partes realizaram composição amigável, pugnando 

pela homologação do acordo e suspensão do feito até seu integral 

cumprimento.

 É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e suspensão do feito ate seu cumprimento.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por 

ato judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

111/112-v, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Com custas e despesas processuais.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89458 Nr: 2253-16.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Capelari - ME, Andre Capelari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o petitório de fls. 68/71, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88410 Nr: 1704-06.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o requerido para contestar a ação, no prazo legal.

Decorrido o prazo da contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80488 Nr: 2466-56.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hercílio Walter, Léia Cristina Walter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 44.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 91517 Nr: 3242-22.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Hercílio Walter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, verifico que o embargante não juntou os documentos 

imprescindíveis à propositura da demanda, tais como, procuração, 

documentos pessoais, comprovante de residência e documentos de 

comprovação.

Ademais, em que pese ter pleiteado a concessão da justiça gratuita, não 

carreou aos autos comprovação de sua hipossuficiência.

Assim, intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, completando-a com os documentos acima indicados, 

bem como para esclarecer a atual profissão do embargante, sob pena de 

indeferimento.

Consigno que o embargante possui a faculdade de recolher as custas 

devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto na 

CNGC.

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010333-32.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (REQUERENTE)

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA APARECIDA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos do r. despacho do ID 12574041.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010290-37.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI RITA NEVES (EXEQUENTE)

LEONARDO COSTA NICOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

VALTENI ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

juntada no ID 8816915, bem como para que indique o novo endereço do 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010108-12.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO SCHULZ (EXEQUENTE)

CARINE MINUZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPLANT COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXECUTADO)

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para juntar aos autos o valor da dívida atualizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010399-12.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO DE SOUZA REIS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente da devolução do mandado e juntado no ID 15499083, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-84.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE CASTRO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença proferida no ID 

15151648.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-02.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI (ADVOGADO(A))

DAISY POLATO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MICHELE ZIMIANI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 12064323.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010449-38.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

SILVANA GREGÓRIO LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVENIDA (EXECUTADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

MATHEUS TELO - ME (EXECUTADO)

Marcondes Rai Novack (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS GLERIAN (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

CALCARD (EXECUTADO)

RENATA DE RESENDE GOMES (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença do evento nº 

15436037.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000111-22.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

NIVALDO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE MOURA SOUZA (EXECUTADO)

WILLIAN CARLOS SILVA DE MORAES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos do r. despacho do ID nº 12530597.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-90.2012.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO CORDASSO - ME (EXEQUENTE)

CARINE MINUZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREVISAN & TREVISAN LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. decisão do ID nº 15416170.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-68.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA GONCALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

SILVANA GREGÓRIO LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte executada dos termos do r. despacho do ID nº 14701065.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-37.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

MARCIO DE SOUZA QUEIROZ (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADONIAS LOPES DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

BERENICE DA SILVA JACINTO ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 13487149.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-07.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JURACY FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIAS PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

BENEDITO DE ASSIS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 13487105.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010406-67.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA PERONDI ESTEVAO (REQUERENTE)

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EUZEBINA ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 13487050.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010779-35.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

FLADEMIR SANTOS CARLINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovida/recorrente dos termos do r. despacho do ID nº 

13312786.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010611-33.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE JOANA RYL BERTUOL (EXEQUENTE)

FABRICIO MIOTTO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte executada dos termos do r. despacho do ID nº 12645792.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010569-47.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES MANOEL DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 12599657.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO SALVINO DA SILVA (REQUERENTE)

CLASSIR MIGUEL RIGON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA 90661419134 (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: CLASSIR MIGUEL RIGON - MT0020420A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 05/12/2018 Hora: 14:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-65.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA CORREA (REQUERENTE)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VENEROSO DAUR (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 12664281.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000227-62.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC RITTER (REQUERENTE)

ERIC RITTER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ DAS NEVES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ERIC RITTER - MT5397/B, da audiência de 

conciliação designada para o dia: 05/12/2018 Hora: 15:30 , na sala de 

conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010543-49.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA (ADVOGADO(A))

FABRICIA F M DE CARVALHO PERES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA DOS SANTOS PAIVA (REQUERIDO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDREIA DELA JUSTINA - MT0013133A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 06/12/2018 Hora: 13:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

LARA MOERSCHBERGER NEDEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010449-38.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

SILVANA GREGÓRIO LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVENIDA (EXECUTADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

MATHEUS TELO - ME (EXECUTADO)

Marcondes Rai Novack (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS GLERIAN (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

CALCARD (EXECUTADO)

RENATA DE RESENDE GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos, etc. Considerando o decurso do prazo para apresentar embargos 

à execução quanto ao bloqueio realizado e o cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo 

extinta a presente execução, o que faço com resolução de mérito. Com o 

trânsito em julgado, expeça-se o competente Alvará Judicial em favor da 

parte exequente, observando os dados bancários informados no ID. 

anterior (patrona da exequente). Após a expedição do Alvará Judicial, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. P.I.C. Paranatinga/MT, 

19 de setembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88285 Nr: 220-19.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANIA SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DA SILVA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 220-19.2018.811.0023

Código nº 88285

D E S P A C H O

Chamo o feito a ordem.

Considerando que se trata de procedimento de jurisdição voluntária 

revogo o despacho proferido em fls.31.

Desta forma, determino a realização de estudo psicossocial, devendo ser 

realizado pela equipe multidisciplinar deste Juízo.

Friso que a equipe multidisciplinar deste Juízo deverá proceder ao estudo 

com a requerente, bem como interrogar aos vizinhos da mesma ou outras 

pessoas que tenham conhecimento acerca dos fatos, relatando tudo que 

for possível e necessário para conhecimento da existência da união 

estável entre a requerente Gilvania Santos Rodrigues e o falecido 

Sebastião da Silva Carneiro.

Cientifique-se a equipe multidisciplinar deste Juízo.

Sem prejuízo de tais providências, audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de novembro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas às fls.8 e a requerente.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de setembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82686 Nr: 661-34.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CAMILO CONTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa que foram expedidas cartas 

precatórias para a Comarca de Terra Nova do Norte-MT para a inquirição 

da testemunha Osmar Nunes, para de Matupá-MT, para inquirição da 

testemunha Leandro Nunes de Souza.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89857 Nr: 1204-03.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALBER GOMES DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

complemento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

2.730,00(dois mil setecentos e trinta reais), conforme certidão de fls. 22, 

no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível 

no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line 

– diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento 

do mandado de busca/apreensão/citação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61793 Nr: 1719-48.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL NOGUEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato 

ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 

3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Dessume-se, assim, 

que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez: a) a comprovação da incapacidade; b) 

impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do exercício de atividade 

que lhe garanta subsistência; Partindo dessas premissas, é de se notar 

que restou demonstrado nos autos, após perícia médica, que a parte 

autora não se encontra acometida de situação que a impeça de trabalhar, 

requisito indispensável para a concessão do benefício pretendida. No 

caso a parte autora retornou as suas atividades, razão pela qual forçoso 

é reconhecer que há possibilidade de exercício de funções laborativas, o 

que afasta a presença dos requisitos acima mencionados para concessão 

dos pedidos iniciais. Por fim, à fl. 186 demonstra claramente que o autor 

desempenha função laborativa de forma continua. Dispositivo, Ante o 

exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 

5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 

e do artigo 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74693 Nr: 2718-93.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIQUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Resposta: Não;No caso, o perito médico afirmou que a doença 

encontra-se estabilizada, razão pela qual forçoso é reconhecer que há 

possibilidade de exercício de funções laborativas, o que afasta a 

presença dos requisitos acima mencionados para concessão do benefício 

(impossibilidade de reabilitação; impossibilidade do exercício de atividade 

que lhe garanta subsistência).Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, 

§ 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64369 Nr: 1542-50.2013.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOUZA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória (ZÉ 

DOCA - MA) para intimação da parte requerida, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89568 Nr: 1034-31.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NUNES DE SOUZA CRUZ, FELIPE 

DAWAN ALVES SOUZA, JAINE VITORIA SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, NILSON ALLAN 

RODRIGUES PORTELA - OAB:17562

 FINALIDADE: intimar o advogado de Defesa do denunciado Emerson 

Nunes de Souza Cruz, da decisão em resumo transcrita: Vistos. Diante do 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA de EMERSON NUNES DE SOUZA CRUZ, uma vez que 

presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, 

inciso I, do Código de Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29183 Nr: 851-46.2007.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILTOM SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11340-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Indefiro o pedido de efeito suspensivo, por ausência de risco ao feito, o 

simples fato de não concordar com os cálculos, não serve como 

argumento para obtenção de efeito suspensivo, principalmente, porque 

não indica de forma clara e concreta os requisitos subjetivos referentes a 

fundamentos relevantes (“probabilidade do direito”) e demonstração de 

que o prosseguimento dos atos executivos possam causar grave dano de 

difícil ou incerta reparação (“perigo de dano”) (CPC, art. 525, § 6. Aduz o 

Exequente IRINEU PAIANO FILHO que a impugnação é intempestiva.Razão 

assiste ao Exequente.Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Desse 

modo, é intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias do fim do 

período para pagamento voluntário.Diante do exposto, determino a Sra. 

Gestora Judicial:I – CONVERTA-SE O FEITO EM CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA;I – Expeça-se alvará ao Exequente dos valores 

incontroversos, independentemente de trânsito em julgado (R$18.578,33);II 

– Remetam-se ao Cartório Distribuidor para que conste na parte ativa, 

como Exequente: IRINEU PAIANO FILHO e no polo passivo como 

Executada DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL;III – 

Intime-se a executada para regularizar a representação processual, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de exclusão da petição e 

documentos;Após, o decurso dos prazos voltem conclusos para sentença 

de extinção. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-97.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

KAREN BADARO VIERO (ADVOGADO(A))

SANSUNG (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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Dados do processo: Processo: 8010113-97.2015.8.11.0023; Valor causa: 

$838.80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANDERSON DE SOUZA 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 24 de setembro de 2018. 

Atenciosamente. ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000364-73.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WARLESON LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA BIANCONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR BERNARDO MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000364-73.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$11,818.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WARLESON LIMA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: LEONIR BERNARDO 

MATOS Senhor(a): CARLA CRISTINA BIANCONI Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO REQUERENTE (A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

25/10/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 24 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestora Judiciária/autorizada SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010110-79.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (ADVOGADO(A))

CLEMILTOM SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON (ADVOGADO(A))

M TARTARI SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010110-79.2014.8.11.0023; Valor causa: 

$27,120.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CLEMILTOM 

SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: M TARTARI SOUZA - ME Senhor(a): ANA 

RITA DA SILVA MARAFON Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogada do REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias (art. 525, do 

CPC), que por sua vez não suspenderá o cumprimento da sentença, 

exceto nas situações elencadas no art. 525, § 5º, do CPC/2015.. 

Despacho/Decisão: Vistos etc. Considerando a recusa do bem penhorado 

(ID’s: 5737991 e 5737996), não tendo o executado efetuado o pagamento 

da dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens 

a serem penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, 

DEFIRO O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC. 

Consoante consulta realizada por esse magistrado, O BLOQUEIO RESTOU 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, consoante comprovante em anexo. Assim, 

efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de penhora, 

intime-se a parte executada para, querendo, apresentar impugnação no 

prazo de 15 dias (art. 525, do CPC), que por sua vez não suspenderá o 

cumprimento da sentença, exceto nas situações elencadas no art. 525, § 

5º, do CPC/2015. Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o 

exequente para se manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, 

certifique-se e diga o exequente em 05 dias. Transcorrido o prazo sem 

embargos/impugnação e requerendo o autor o levantamento do montante, 

fica desde já autorizado. Sem prejuízo, considerando que o bloqueio de 

contas não foi suficiente para quitação da dívida, intime-se o exequente 

para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Transcorrido o prazo sem manifestação, voltem-se os autos 

imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providências. . Assinado digitalmente EVANDRO JUAREZ RODRIGUES 

Juiz de Direito PEIXOTO DE AZEVEDO, 24 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestora 

Judiciária/autorizada SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-88.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

CREUZA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000557-88.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$6,173.75; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CREUZA OLIVEIRA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Senhor(a): RAFAEL 

EDUARDO BABINSKI, DALINE BUENO FERNANDES E SIRLENE DE JESUS 

BUENO. Procedo a INTIMAÇÕES de VossaS SenhoriaS, na qualidade de 

ADVOGADOS DO RECLAMANTE, nos termos do processo acima indicado, 

por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 09/10/2018 às 13;00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, o Reclamante o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 24 de setembro de 2018. Atenciosamente, ROBERTA TORRES 

MOURAO VIEIRA Gestor(a) autorizada SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-26.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. SOARES - ME (REQUERENTE)

LUCAS VALDIR CARRARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000587-26.2018.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

H. M. SOARES - ME Parte Ré: REQUERIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A. 

Senhor(a): LUCAS VALDIR CARRARO. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO RECLAMANTE), nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

18/10/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 

51, I da lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 24 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) Autorizada (a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-95.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANOR ANTONIO PEDON & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000563-95.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$4,369.56; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: 

IVANOR ANTONIO PEDON & CIA LTDA - ME Senhor(a): JORDANIA 

BARCELO DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADA DO AUTOR), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 18/10/2018, às 13:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérico com fundameno no arti. 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 24 de setembro de 2018. Atenciosamente, ROBERTA TORRES 

MOURAO VIEIRA Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizada SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002035-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ROBERTO CISNEROS (AUTOR(A))

ELIZA CASTRO RODRIGUES CISNEROS (AUTOR(A))

LEILA ABDO CISNEIROS (AUTOR(A))

RAPHAEL CISNEIROS JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE APARECIDA STRAPASSON SIMIONI (RÉU)

JOSE ALMIRO BIHL (RÉU)

DIRCE SIMIONI BIHL (RÉU)

HAMILTON SEBASTIAO SIMIONI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002035-64.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

RAPHAEL CISNEIROS JUNIOR, LEILA ABDO CISNEIROS, ELIZA CASTRO 

RODRIGUES CISNEROS, FRANCISCO ROBERTO CISNEROS RÉU: JOSE 

ALMIRO BIHL, DIRCE SIMIONI BIHL, HAMILTON SEBASTIAO SIMIONI, 

MARIZETE APARECIDA STRAPASSON SIMIONI Vistos Conforme é cediço, 

apesar de a presunção de hipossuficiência decorrer diretamente da 

simples alegação da parte, o juízo não age como autômato, podendo e 

devendo aquilatar na prova dos autos, se existe mesmo plausibilidade na 

declaração da parte de necessitar do benefício legal para poder 

demandar. A assistência judiciária gratuita remonta suas origens no 

século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez 

menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe 

e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado de 

pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 98 da Lei 13.105/15. O art. 98 da Lei n. 

13.105/15, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da República – norma 

suprema – traga previsão expressa de que para o usufruto do benefício 

da assistência judiciária gratuita é necessária comprovação da 

insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem admitido a simples 

declaração da parte como presunção juris tantum de carência. Entretanto, 

como se trata de presunção relativa, caso haja provas nos autos de que a 

parte tenha condições para arcar com as despesas do processo, o 

pedido pode e deve ser indeferido, na forma do §2º do art. 99 da Lei n. 

13.105/15: § 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 98 da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de hipossuficiência econômica e 

financeira do autor, ao revés, tenho que há provas de que o requerente 

possui condições de arcar com as despesas do processo. Ademais, 

“determinado período de dificuldade financeira não caracteriza 

hipossuficiência de recursos para isenção das despesas judiciais.”[1] 
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Insta salientar decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso acerca do tema: Número: 3283 Ano: 2012 Magistrado 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA AÇÃO OU 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. Não há previsão em lei 

para recolhimento diferido das custas processuais, logo não cabe tal 

pretensão; se a parte reúne patrimônio de considerável expressão, não é 

porque o valor das custas se apresenta de alta quantia que deve ser 

deferido o benefício da gratuidade da Justiça, o qual somente se acomoda 

aos realmente impedidos de suportar a carga financeira para custear o 

acesso ao Judiciário. (g.n.) Por derradeiro, faz-se imprescindível destacar 

trecho do voto do Exmo. Sr. Desembargador Orlando Perri quando do 

julgamento supracitado: É de se destacar, mais uma vez: o acesso à 

Justiça não é uma futilidade ou algo supérfluo e que pagar as despesas 

pelo uso da máquina judiciária é tão relevante quanto qualquer outro 

serviço essencial. E assim sendo, cabe salientar que o benefício da lei se 

destina aos litigantes que não possam – de fato – arcar com as despesas 

do processo e não àqueles que não querem despender – de uma só vez – 

um valor que não estava programado a ser despendido. Em outras 

palavras: se o patrimônio do agravante é considerável e ele não possui, 

em dinheiro, o valor para recolhimento das custas, caso realmente se 

interesse em litigar pelos direitos que afirma possuir, deve procurar uma 

saída para essa questão, seja alienando bens de seu patrimônio, seja 

gravando-os de ônus real, seja tomando emprestado o valor necessitado, 

mas algo que não cabe é pretender isentar-se do dever de pagar pelo uso 

do serviço forense, que, insista-se, é um serviço público tão indispensável 

e relevante como qualquer outro. Forçoso concluir que o requerente não 

tem condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais, não fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que é 

efetivamente um direito constitucional para aqueles que efetivamente não 

tem como ter o seu pleito apreciado sem detrimento do sustento familiar. 

Ante todo o exposto: I – INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 99, 

§2º, da Lei n. 13.105/15. II – INTIME-SE a parte autora para regularização 

do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 

1.7.11.1 da CNGC. III – Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 19 de setembro 

de 2019. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em Substituição Legal [1] 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 92943/2011 - 

CLASSE CNJ - 202 -COMARCA DE ARENÁPOLIS – Rel. DES. MARCOS 

MACHADO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002052-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (ADVOGADO(A))

MARINETE CAMARA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. Cite-se a requerida. Designo 

entrevista para o próximo dia 05.12.2018, às 17h30. Defiro ainda o pedido 

liminar para nomear como curador especial do interditando a Defensoria 

Pública Estadual. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000934-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DOROTHEA DE CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

05.12.2018, às 14h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001149-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA MARTINS VIEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais 

e doze centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001543-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VIEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001459-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA DA SILVA (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001463-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LEOLINDO PATEIS FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001479-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ PEREIRA (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001524-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA DE JESUS NEIVA (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001528-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CIRSO TOMAZ DE AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001505-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANI DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001585-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

VALDIR CABRAL DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001595-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TOME PEREIRA GALOSSI (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001606-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIVAN DE SOUZA (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001593-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

CATIA FERREIRA MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001597-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

CELIZIA APARECIDA DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002002-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA IVO DE BRITO (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Q I INFORMATICA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002002-74.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROSA MARIA IVO DE BRITO RÉU: Q I INFORMATICA Vistos I – Intime o 

autor para, em 05 (cinco) dias, efetuar o depósito judicial do valor a ser 

consignado. II – Efetuado o depósito, cite-se o réu para levantar o depósito 

ou oferecer resposta, em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. III – Int. IV 

– Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 19 de setembro de 2019. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 110073 Nr: 76-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Cosme Silva dos Santos e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte exequente, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 3427-61.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONETE PIRES DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 23780 Nr: 3105-27.2004.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Vanderlei Valentin da 

Silva, Arachi Dias da Silva, Marcos Paulo Vidal de Castro, Pedro Martiniano 

Neto, José Alberto Machado, José Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 
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Ferreira - OAB:4588-B/MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6.565-MT, Eloi Ricardo Reffatti - OAB:9468-MT, Erendirah 

Maxima de Balbino e Trindade - OAB:22046/O, Flávio Paulo Lange - 

OAB:2398-MS, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT, LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:1357/MT, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683/MT, Vanilza Balbino Vieira - OAB:4607/MT

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias (art. 

465, §3º, CPC), sobre a proposta de honorários pericias apresentada às 

fls. 1.974/1.975.

Dê-se vistas ainda ao embargado para que apresente contrarrazões no 

prazo de cinco dias (art. 1.022, §2º, CPC) dos aclaratórios de fls. 

1.952/1.957.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125034 Nr: 5808-08.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANNER SILVA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119773 Nr: 3520-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129233 Nr: 7797-49.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZENEIDE CORDEIRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes para manifestarem acerca dos cálculos de ref.95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112591 Nr: 1096-72.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad. de Ass. do 

Noroeste de MT-Sicredi Noroeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Henrique Taugino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte exequente, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120506 Nr: 3778-97.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Ferreira Borges Sobrinho, Ozania de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de intimação. Devendo juntar a guia eletrônica e 

o comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111272 Nr: 617-79.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO HILARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora, para manifestar-se nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126573 Nr: 6505-29.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G MORALES ME, Gilmar Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do autor para no prazo legal, manifestar-se nos autos 

sob pena de extinção.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52494 Nr: 3013-73.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. dos Santos Mercearia - ME, José Maria 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Gosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J.M. DOS SANTOS MERCEARIA - ME, 

CNPJ: 02594922000108, Inscrição Estadual: 13.182.131-8 e atualmente em 

local incerto e não sabido JOSÉ MARIA DOS SANTOS, Cpf: 08440867204, 

Filiação: Benedito Félix dos Santos e Maria Aparecida dos Santos, 

brasileiro(a), natural de Sapucaí-MG, divorciado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte requerida para apresentar as contrarazões de 
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recurso no prazo legal.

Despacho/Decisão: Intime-se a Fazenda Pública Estadual indique o veículo 

alvo do bloqueio. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82950 Nr: 320-77.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA SILVA DE SOUZA, Cpf: 

53562968191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte requerida para apresentar as 

contrarrazões de recurso, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Diante da determinação da Egrègia Corregedoria Geral 

da Justiça em proceder ao desarquivamento dos autos que se 

encontravam em arquivo provsório para fins de análise acerca da 

prescrição intercorrente e diante da necessidade de se garantir o princípio 

da não-surpresa, intime-se o exequente para que se manifeste acerca da 

prescrição intercorrente.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82894 Nr: 258-37.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio de Melo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉLIO DE MELO DIAS, Cpf: 

06027110867, Rg: 17407071, brasileiro(a), casado(a), pecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte requerida para apresentar as contrarrazões 

no prazo legal.

Despacho/Decisão: Diante da determinação da Egrègia Corregedoria Geral 

da Justiça em proceder ao desarquivamento dos autos que se 

encontravam em arquivo provsório para fins de análise acerca da 

prescrição intercorrente e diante da necessidade de se garantir o princípio 

da não-surpresa, intime-se o exequente para que se manifeste acerca da 

prescrição intercorrente.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160121 Nr: 500-20.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Gomes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE ANTONIO GOMES FERREIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros do ausente, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos (Art. 745, § 2º, do CPC/2015).

Resumo da Inicial: MARIA HELENA DA SILVA, brasileira, convivente, do 

lar, portadora da cédula de identidade R. G. nº. 1.477.121-7, expedida pela 

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, inscrita no 

CPF/MF sob o nº. 630.200.501-97, residente e domiciliada na Rua Joaquim 

Jeronimo da Silva, nº. 1581, Jardim Aliança, no município de Pontes e 

Lacerda, Estado do Mato Grosso, por seu advogado que esta subscreve, 

o qual junta instrumento de procuração e mantém endereço profissional 

situado no local mencionado no rodapé desta, onde receberá intimações, 

notificações e demais avisos de estilo, vem com o devido respeito e 

acatamento à honrosa presença Vossa Excelência informar que no dia 

18/10/2017, faleceu “ab intestato”, o Sr. Antonio Gomes Ferreira, neste 

município de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso, em decorrência 

de Caquexia, Úlcera Duodenais e Hipertensão Primária Arterial, conforme 

se verifica mediante Certidão de Óbito que segue acostado, tendo deixado 

bens a inventariar e herdeiros, bem como, a requerente, com quem 

mantinha uma relação de união estável por um período superior a 20 anos, 

com a qual manteve convivência até a data do falecimento. Na qualidade 

de cônjuge supérstite e ainda na qualidade de administradora do espolio, 

conforme preceitua a legislação pátria concernente ao Código de 

Processo Civil, requer a abertura do inventário dos bens deixados por seu 

falecido marido, e a sua nomeação como inventariante, devendo ser 

intimada para compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e dar 

prosseguimento ao inventário até final partilha. Frisa-se que a relação dos 

bens e herdeiros será apresentada em momento oportuno, juntamente com 

as primeiras declarações, momento em que será apurado todos os bens a 

inventariar. Junta os documentos abaixo relacionados, e atribuí à causa o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), meramente para efeitos de alçada. 

Termos em que; Pede deferimento. Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 

2.017.

Despacho/Decisão: Vistos.Intime-se pessoalmente o inventariante para 

que dê andamento ao feito em cinco dias, sob pena de 

extinção.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 106659 Nr: 4856-63.2015.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR CABRAL SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 624 de 854



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117643 Nr: 2744-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Cunha Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

intimada devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 

(quinze) dias -sob pena de pagamento de multa e honorários advocaticios, 

cada no montante de 10% sobre o prosseguimento, com penhora e 

avaliação, e até a presente data não houve manifestação, portanto abro 

vista dos autos ao requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 94535 Nr: 5386-04.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Libineia de Sá Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002149-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ALVES DE ALMEIDA MOURA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ADAN FELIPE MAIDANA PIMENTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002149-03.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

DILMA ALVES DE ALMEIDA MOURA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. O jurista 

Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição 

parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define como objetivos 

próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da 

realização de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar 

antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; e III) 

realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos 

do procedimento comum. Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da 

tutela fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do 

direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no 

processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para 

possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de 

verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária 

para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao 

estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso 

concreto. Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes 

nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. 

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem 

como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado 

que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente 

medida. Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de 

direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o 

que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado. Ainda 

por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se 

apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida 

não encontra respaldo legal. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela. 

Cite-se a parte requerida com as advertências legais para apresentar 

resposta, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e confissão quanto a matéria de fato. Realizada a citação e sendo 

apresentada a contestação dê-se vista ao autor para impugnação. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002150-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE MOURA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ADAN FELIPE MAIDANA PIMENTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002150-85.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE DE MOURA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao 

lecionar que “o procedimento da cognição parcial privilegia os valores 

certeza e celeridade”, define como objetivos próprios da tutela de 

cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização de um 

direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente 

um direito, em face de uma situação de perigo; e III) realizar um direito em 

vista de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento 

comum. Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela 

fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do 

direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no 

processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para 

possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de 

verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária 

para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao 

estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso 

concreto. Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes 

nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. 

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem 

como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado 

que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente 

medida. Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de 

direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o 

que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado. Ainda 

por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se 

apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida 

não encontra respaldo legal. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela. 

Cite-se a parte requerida com as advertências legais para apresentar 

resposta, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e confissão quanto a matéria de fato. Realizada a citação e sendo 

apresentada a contestação dê-se vista ao autor para impugnação. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002153-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALVES VELOZO (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

ADAN FELIPE MAIDANA PIMENTA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 NÚMERO 

DO PROCESSO: 1002153-40.2018.8.11.0013 ESPÉCIE: [APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR(A): LUIS 

ALVES VELOZO Advogado do(a) AUTOR(A): RAMAO WILSON JUNIOR - 

MT0011702A RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao 

lecionar que “o procedimento da cognição parcial privilegia os valores 

certeza e celeridade”, define como objetivos próprios da tutela de 

cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização de um 

direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente 

um direito, em face de uma situação de perigo; e III) realizar um direito em 

vista de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento 

comum. Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela 

fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do 

direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no 

processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para 

possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de 

verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária 

para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao 

estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso 

concreto. Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes 

nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. 

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem 

como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado 

que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente 

medida. Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de 

direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o 

que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado. Ainda 

por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se 

apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida 

não encontra respaldo legal. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela. 

Cite-se a parte requerida com as advertências legais para apresentar 

resposta, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e confissão quanto a matéria de fato. Realizada a citação e sendo 

apresentada a contestação dê-se vista ao autor para impugnação. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002157-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALKER DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ADAN FELIPE MAIDANA PIMENTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002157-77.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

WALKER DE SOUZA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. O jurista Luiz 

Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição parcial 

privilegia os valores certeza e celeridade”, define como objetivos próprios 

da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização 

de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar 

antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; e III) 

realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos 

do procedimento comum. Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da 

tutela fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do 

direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no 

processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para 

possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de 

verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária 

para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao 

estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso 

concreto. Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes 

nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. 

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem 

como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado 

que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente 

medida. Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de 

direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o 

que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado. Ainda 

por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se 

apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida 

não encontra respaldo legal. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela. 

Cite-se a parte requerida com as advertências legais para apresentar 

resposta, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e confissão quanto a matéria de fato. Realizada a citação e sendo 

apresentada a contestação dê-se vista ao autor para impugnação. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002097-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO BRENNER GALVAO FILHO (ADVOGADO(A))

CARINA BOTTEGA (ADVOGADO(A))

RUTH SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL PRADO DA SILVA (RÉU)

ISMAEL SOUZA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

ICARO HERNANDES SANTOS GUIMARAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002097-07.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE INACIO DA SILVA, RUTH SILVA RÉU: ISMAEL PRADO DA SILVA, 

ISMAEL SOUZA RODRIGUES Vistos. Designo audiência de Justificação 

para o dia 06.12.2018, às 13h00, primeiro horário livre em pauta. Querendo 

as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 24 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000909-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000909-76.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$20,255.82; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, a contestação de nº 14795510 apresentada é tempestiva. 

Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora 
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se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA SANTANA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001339-28.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,137.50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de nº 14779510 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001180-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACONIA FELIPE BARBOZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001180-85.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$10,060.30; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação de nº 15060275 apresentada é tempestiva. Assim, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001180-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACONIA FELIPE BARBOZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001180-85.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$10,060.30; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação de nº 15060275 apresentada é tempestiva. Assim, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001317-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

ERLON DE ANDRADE BRETAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001317-67.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$8,775.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, 

SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de nº 14884477 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001317-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

ERLON DE ANDRADE BRETAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001317-67.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$8,775.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, 

SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de nº 14884477 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

GENILSON PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001322-89.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$10,125.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de nº 15027731 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001225-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BARBOSA (AUTOR(A))

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001225-89.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$10,560.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a contestação 

de nº 15427584 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018 FERNANDA 
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MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142394 Nr: 4585-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de ROSALINA DE JESUS, 

devidamente qualificada nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a EVANIRA BARBOSA, também 

qualificada, que deverá firmar o competente compromisso perante este 

juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por três 

oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, 

do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em custas e em 

honorários de advogado, haja vista a natureza da demanda.Transitada em 

julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido 

pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Itabirinha, Estado 

de Minas Gerais, determinando que se proceda a averbação dos termos 

desta sentença junto ao registro de nascimento/casamento da interditada 

(fl. 14).Em seguida, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166172 Nr: 3226-64.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Aparecido Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALTER APARECIDO SIQUEIRA, Cpf: 

40909913234, Rg: 542506, brasileiro(a), leiteiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de WALTER APARECIDO 

SIQUEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 871/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 893,40 - Valor Atualizado: R$ 893,40 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.CITE(M)-SE o (a) executado (a) WALTER 

APARECIDO SIQUEIRA no endereço Rua Lazaro Lourenço da Silva, n° 32, 

Residencial Jasmim, Pontes e Lacerda/MT, CEP 78.250-000, para, em 05 

(cinco) dias, pagar o débito objeto da execução supra, como consta na 

CDA em anexo, bem como as custas processuais, honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa e demais 

encargos legais que ocorrerem, ou nomear bens à penhora (artigos 8º e 

9º da Lei nº 6.830/80).Decorrido o prazo sem que o (a) devedor (a) efetue 

o pagamento ou a nomeação de bens, proceda-se à PENHORA e 

AVALIAÇÃO, na forma dos artigos 10,11, 13 e 14 da Lei nº 6.830/1980, 

nomeando-se depositário fiel, que deverá ser intimado a não abrir mão do 

depósito sem prévia autorização do juízo, bem como INTIME-SE o (a) 

EXECUTADO (A) da penhora e da avaliação, e ainda, de que TEM O 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para, querendo, opor embargos à 

execução.Recaindo a constrição sobre imóvel, INTIME-SE o cônjuge do (a) 

executado (a), se casado (a) for, e, ainda, o Oficial do Registro de Imóveis 

competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV, e art. 14, I, da Lei nº 

6.830/1980) ou, na impossibilidade deste, à averbação, a que se fará 

entrega da contrafé e cópia do termo ou auto de penhora. Recaindo a 

penhora em veículos, entregue-se a contrafé e cópia do termo ou auto de 

penhora, com ordem de registro (art. 7º, IV, 14, II, da Lei nº 6.830/1980), 

na repartição competente para emissão do certificado de registro. 

Recaindo em ações, debêntures, quota ou qualquer outro título, crédito ou 

direito societário nominativo, entregue-se a contrafé à Junta Comercial, 

Bolsa de Valores ou na sociedade comercial (art. 14, III, da Lei nº 

6.830/1980).ATENHA-SE o (a) Oficial (a) de Justiça ao estritamente 

ordenado no mandado, pois qualquer alegação relativa à Lei nº 8.009/1990 

ou outra matéria deverá ser trazida aos autos pelo(a) executado(a) 

mediante embargos.Não sendo encontrado (a) o (a) devedor (a), ou se 

este (a) se ocultar, proceda-se ao ARRESTO de bens, conforme disposto 

no art. 7º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980.Acaso não localizado (s) o (a)(s) 

executado (a)(s), fica já deferida a pesquisa de novo endereço no 

sistema INFOJUD.Frustrada a obtenção de novo endereço, DEFIRO, desde 

já, a expedição de edital para fins de citação do (a) executado 

(a).CUMPRA-SE.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123329 Nr: 5084-04.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAULINO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado via DJE conforme certidão de ref. 125. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora para apresentar 

a planilha atualizada do débito, bem como requerer o que entender de 
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direito no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124926 Nr: 5764-86.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Oliveira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Vistos.

Em relação ao pedido de ref. 78, REPORTO-ME ao conteúdo da decisão 

anteriormente proferida (ref. 66).

AGUARDE-SE o decurso do prazo (ref. 54).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107975 Nr: 5398-81.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMBLEY DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SUSPENDO a marcha processual e do curso do prazo prescricional pelo 

prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, §1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 

PROCEDA-SE novo arquivamento pelo período de 5 (cinco) anos, 

promovendo-se as devidas anotações junto ao Sistema Apolo.

Com o transcurso do prazo de suspensão, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE a conclusão do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107946 Nr: 5383-15.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

GUAIAPÓ PARTICIPAÇÕES LTDA, Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido retro, eis que mencionada pretensão necessariamente 

deve ser formulada por meio do ajuizamento de ação de embargos de 

terceiro.

INTIME-SE o exequente, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender cabível, sob pena de suspensão da marcha do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90440 Nr: 2146-07.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valton da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Dan, Inês Pereira Dan, Edgard 

Aparecido Gonçalves, Lucinei Edilene Pereira Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 9890-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA MARCAL ME, Maria Luzia 

Marçal, Diogo Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

Tendo em vista a expressa concordância do exequente, DEFIRO o pedido 

de levantamento do valor vinculado aos autos em prol de DIOGO VILLAR 

PEREZ, CPF nº. 324.894.398-04, expedindo-se alvará de levantamento 

para crédito no Banco Bradesco, agência 1457, conta corrente 19941-9.

Lado outro, INDEFIRO o pedido de consulta às últimas declarações de 

bens das executadas, uma vez que se trata de medida adredemente 

adotada por este juízo, conforme se verifica às fls. 88/94.

No mais, DETERMINO que a Secretaria promova, junto à Central de 

Mandados, a cobrança da devolução do mandado de avaliação de ref. 28.

Por fim, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do 

feito, sob pena de suspensão da marcha processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133677 Nr: 756-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Barbosa da Silva Chikami, MSC, TSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por LUCIMAR 

BARBOSA DA SILVA CHICAMI em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 147, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 12).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 147, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 148/149, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 
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de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103414 Nr: 3516-84.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE MASSAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95250 Nr: 5789-70.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nirceu Nicolau da Silva, Vagner da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:PR/8123, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16555-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro, para o fim de DECLARAR a suspensão do curso do 

prazo prescricional da pretensão executória, até 27 de dezembro de 2018, 

nos termos do art. 10, inciso II, da Lei nº. 13.340/2016.

Com o término do prazo, INTIME-SE a exequente, na pessoa de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca 

do prosseguimento do feito, sob pena de suspensão da marcha do 

processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161508 Nr: 1108-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sedinei Palharini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Certifico e dou fé que a sentença prolatada nos autos transitou em 

julgado sem interposição de recurso em 17/9/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120510 Nr: 3781-52.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adauto Fernandes Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57763 Nr: 3328-67.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Jesus, Fabiano Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacilio Pacheco Faraco - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Augusto Paixão Silva - 

OAB:69595, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, para a 

realização do pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 

141.528,58 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e oito centavos) em favor de Fabiano Rezende, observando-se 

os dados bancários apresentados à fl. 257.Por outro lado, apesar de o 

requerido ter realizado o depósito na conta única do valor de R$ 3.359,58 

(três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) 

referente às custas e despesas processuais, o pagamento deste é 

realizado por meio de emissão de guia no site do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso - http://www.tjmt.jus.br/ -.Desta forma, 

DETERMINO que a parte requerida realize o pagamento das custas e taxas 

judiciárias, por meio de emissão da guia no site acima citado, bem como 

comprove nos autos o seu pagamento.Com a juntada do comprovante 

acima, DETERMINO a devolução do valor remanescente depositado nos 

autos, em favor da parte requerida, INTIMANDO-A, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco), apresente seus 

dados bancários a fim de subsidiar a expedição do alvará. Após, 

preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 16784 Nr: 764-62.2003.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ademir Cabral de Oliveira, Dione de Freitas 

Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Milton Queiróz da Silva, Alex Tony 

Ferreira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Autos do processo nº. 764-62.2003.811.0013

Cód. nº. 16784

Vistos.

Considerando a concordância expressa apresentada à fl. 179, 

HOMOLOGO a proposta de honorários de fls. 173/176, no valor de R$ 

12.980,00 (doze mil, novecentos e oitenta reais), para que surta seus 

regulares efeitos.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que realize o depósito do restante da verba honorária, no prazo de 15 

(quinze) dias, uma vez que já se encontram depositado nos autos o valor 

de R$ 5.047,29 (cinco mil, quarenta e sete reais e vinte e nove centavos) 

conforme extrato em anexo. Após, deverá a secretaria adotar as 

providências necessárias à vinculação do numerário a este processo.

Preclusas as vias impugnatórias desta decisão e cumprida a determinação 

encimada, INTIME-SE o “expert” para que inicie os trabalhos periciais, em 

estrita observância ao que foi determinado às fls. 64/65, bem como, 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento da metade dos honorários periciais 

depositados. Com a vinda do laudo pericial e inexistindo impugnações, 

EXPEÇA-SE alvará para liberação da metade restante da quantia devida a 

ele a título de honorários, independentemente de novo despacho.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.
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Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60186 Nr: 528-32.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Ferreira Carnauba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 528-32.2011.811.0013

Cód. nº. 60186

Vistos.

Considerando o trânsito em julgado do v. acórdão à fl. 159, REMETAM-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 21 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91696 Nr: 3177-62.2014.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EPS&CL-M, EPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZ-CVSdEMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3177-62.2014.811.0013

Código nº 91696

Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA proposta por E. P. SOBRINHO & 

CIA LTDA-ME em face de NATHALIA ZANELATTO – COORDENADORA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificada nos autos.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 261, ordenou-se a intimação da 

impetrante para dar o devido andamento do feito, sendo que tal diligência 

não foi cumprida conforme certidão de fl. 266, de modo que o feito 

permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela parte 

interessada.

Além do mais, o art. 77, V, do NCPC impõe ao advogado o ônus de 

comunicar qualquer mudança de endereço e, por consequência, 

providenciar a regularização da parte por si patrocinada, sendo que 

ambas as situações não ocorreram no caso em tela.

Pelo exposto, considerando que a impetrante não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

CONDENO a impetrante ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais. Por outro lado, deixo de condenar em honorários 

advocatícios à vista da inexistência da triangularização processual.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65101 Nr: 1143-85.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ALVES GUIMARÃES, SEBASTIÃO ALVES 

GUIMARÃES NETO, Vitalina Alves Guimarães, Jose Alves Guimarães, Inez 

Alves Guimarães Martins, Antonio Alves Guimarães, Maria Alves 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1143-85.2012.811.0013

Código nº 65101

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por EVA ALVES 

GUIMARÃES E OUTROS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 159/160, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fls. 101, 109, 112, 

115, 118, 121 e 124).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 159/160, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 153/154, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 21 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91491 Nr: 2999-16.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudeir Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2999-16.2014.811.0013

Cód. nº. 91491

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.
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OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 21 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 2044-87.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Autos do processo nº. 2044-87.2011.811.0013

Cód. nº. 61704

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 160, uma vez que a consulta ao Sistema Infojud já 

fora realizada às fls. 114/118, sem que houvesse a localização de 

quaisquer bens em nome do executado, além de que a exequente não 

demonstrou acréscimo patrimonial em relação ao executado no período 

compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a 

realização de nova diligência.

Ademais, MANTENHO a suspensão do feito, conforme decisão de fl. 152.

CERTIFIQUE-SE a secretaria se houve o agendamento do fim do referido 

prazo junto ao Sistema Apolo.

Na sequência, REMETA-SE o feito ao arquivo provisório.

INTIME-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 3100 Nr: 765-23.1998.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFF"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 765-23.1998.811.0013

Cód. nº. 3100

Vistos.

Antes de analisar o pedido de penhora à fl. 307, INTIME-SE o exequente, 

por meio de seus advogados e via DJE, para apresentar a planilha 

atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 21 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53602 Nr: 4611-62.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ass. Cultural e Comunicação Comunitária de 

Pontes e Lacerda, Saguio Moreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAGUIO MOREIRA SANTOS, Cpf: 

76674762172, Rg: 968.252, Filiação: Antonio Moreira Santos e Laurita 

Teixeira Santos., data de nascimento: 14/10/1973, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, casado(a), func. púlico federal, Telefone 266-2492. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 20 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): Penhora realizada via Bacenjud em contas de 

titularidade do executado, no valor de R$ 538,68.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

 Pontes e Lacerda, 19 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131055 Nr: 8641-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACO, WOLdS, SOLdS, LTOLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Vistos.

W. O. L DOS S., S. O. L. DOS S. e L. T. O. L. DOS S. , devidamente 

representados e qualificados no feito, promovem o presente 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em desfavor de B. A. L. DOS S., também 

qualificado.

O feito tramitou regularmente e a exequente informou à fl. 44 a inexistência 

de interesse em prosseguir na demanda.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a execução tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses dos credores sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, a extinção do processo sem 

resolução do mérito se mostra a medida mais acertada, uma vez que a 

representante legal dos exequentes informou inexistir interesse no 

prosseguimento da demanda.

Assim sendo, e com fundamento nos arts. 485, VIII, c/c o art. 513, “caput” 

e o art. 775, “caput”, todos do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem análise do mérito.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO os exequentes ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais. Todavia, a 

execução de tais verbas restará suspensa pelo período de 5 (cinco) 

anos, tendo em vista que os exequentes são beneficiários da assistência 

judiciária gratuita (art. 98, §3º, NCPC).

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

Por inexistir interesse recursal, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 35627 Nr: 3034-54.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Brasilino Elias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da manifestação de fl. 122vº, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 632 de 854



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94508 Nr: 5359-21.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Guedes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119194 Nr: 3260-10.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.M.C. CENTER CAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Albuquerque Dutra Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141529 Nr: 4276-62.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Elizeu dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150103 Nr: 8015-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Neto da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 25, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87255 Nr: 4949-94.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. Assim, 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte 

exequente para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101368 Nr: 2681-96.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao Andrade Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que requeira o 

que entender cabível, no prazo de dez dias, sob pena de arquivamento 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92823 Nr: 4102-58.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161875 Nr: 1248-52.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina do Carmo Lana Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.L. SILVA DE OLIVEIRA – ME (COLLOR 

COMUNICAÇÃO VISUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. retro, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94207 Nr: 5132-31.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeni Oliveira Bedoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154205 Nr: 10004-84.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, SEBASTIAO XISTO DO 

CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erlando Rodrigues da Silva - 

OAB:OAB/MT21777, MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:21787/O

 Em assim sendo, considerando que na fase inicial de admissibilidade da 

ação civil pública de improbidade administrativa não há necessidade de 

uma fundamentação abrangendo todas as teses deduzidas pelo réu, as 

quais sequer aportaram aos autos no presente caso, de modo que se 

encontram demonstrados suficientemente os indícios da existência de 

atos tachados como ímprobos e adequação da via eleita, RECEBO a inicial, 

nos termos do art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/1992.De mais a mais, a Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), em 14 

a 18 de janeiro de 2013, realizou, junto ao e. Tribunal de Justiça do Estado 

do Piauí, o Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante (teoria e 

prática em improbidade administrativa), oportunidade em que sedimentou o 

entendimento dos magistrados ali reunidos no seguinte sentido: “na ação 

civil por improbidade administrativa, notificado o réu e apresentadas as 

manifestações preliminares, com a relação processual triangularizada e a 

realização concreta do contraditório constitucionalmente assegurado, 

recebida a petição inicial pelo cumprimento dos requisitos previstos na lei, 

descabe a expedição de novo mandado de citação, sendo suficiente a 

intimação na pessoa do advogado constituído, para fins de contestação” 

(Conclusão nº 12) (disponível em: , acesso em 8 de janeiro de 2016)Deste 

modo, CITE-SE o réu SEBASTIÃO XISTO DO CARMO, devidamente 

qualificado, por meio de seus advogados e via DJE – advertindo-se, 

inclusive, que não será expedida citação pessoal dele –, para que, 

querendo, apresente resposta no prazo legal, fazendo-se consignar as 

advertências a que alude o art. 344 do NCPC.EXPEÇA-SE, carta precatória 

endereçada ao Juízo da Comarca de Jauru, solicitando seus préstimos em 

proceder à citação do réu DANIEL GONZAGA CORREA, devidamente 

qualificado, consignando-se prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de resposta, bem como as advertências mencionadas no art. 344 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61309 Nr: 1650-80.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFC, Solange Dias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lucas Cancio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, Fabia Tiago de Paula Fernandes - OAB:13775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B

 Autos do processo nº. 1650-80.2011.811.0013

Cód. nº. 61309

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 123, uma vez que o “site” do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso dispõe de meios para a verificação do que pleiteia a 

requerente.

Assim, DETERMINO a busca de informações sobre a existência de 

vínculos empregatícios do executado junto ao Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED).

Na hipótese de existência de vínculo empregatício, desde já determino que 

OFICIE-SE o empregador, com a finalidade de determinar o desconto na 

folha de pagamento do executado, no patamar de 50% (cinquenta por 

cento) de seus rendimentos, até o limite apontado no cálculo de fl. 109, 

qual seja, R$ 39.147,60 (trinta e nove mil cento e quarenta e sete reais e 

sessenta centavos), consoante disposição expressa do art. 529, §3º, do 

NCPC, sob pena de ser responsabilizado pelo crime de desobediência.

Por outro lado, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e 

via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os dados 

bancários atualizados, a fim de dar o integral cumprimento da 

determinação acima.

Caso não haja informações sobre vínculos empregatícios, INTIME-SE os 

interessados para o que entender de direito. Inexistindo requerimentos, 

PROMOVA-SE o arquivamento do feito, mediante as baixas e anotações 

necessárias.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 5 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 3249-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 CONDENO o réu CLEBERSON SOARES FREITAS, epíteto "CLEBINHO", 

brasileiro, solteiro, desempregado, nascido em 19 de agosto de 1985, 

natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de Altair Laurino de Freitas e Alaide 

Francisco Soares, residente e domiciliado na Avenida dos Ipês, n." 777, 

Bairro Morada da Serra, próximo ao CREAS, Pontes e Lacerda/MT, 

telefone (65) 9.9937-5175, nas sanções previstas nos artigos 121, §2.º, 

inciso VI, c/c art. 14, inciso II; artigo 150, §1.º; artigo 129, “caput” e artigo 

147, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “i”, todos do Código Penal, à 

pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) 

meses e 05 (cinco) dias de detenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172129 Nr: 5687-09.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido 

que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS 

CONDIÇÕES ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE 

PRISÃO e o seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE 

PRISÃO DO CNJ (BNMP 2.0), devendo o recuperando aguardar preso a 

designação de AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL 

PARA O FECHADO, independentemente da quantidade de pena 

remanescente, conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei 

de Execução Penal, pois a violação dos deveres demonstra 

descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação 

social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de 

responsabilidade, seriedade e comprometimento do recuperando III. 

Esclarecido acerca das condições supra, saem os presentes intimados. 

VI. Elabore-se o cálculo atualizado da pena, remetendo-o após, ao 

Ministério Público e ao defensor do reeducando para a devida 

manifestação. VII. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação 

e envio do cálculo para o reeducando. VIII. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 176442 Nr: 7479-95.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacome Tavares Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leidineia Kátia Bosi - 

OAB:14.981

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173340 Nr: 6161-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido 

que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS 

CONDIÇÕES ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE 

PRISÃO e o seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE 

PRISÃO DO CNJ (BNMP 2.0), devendo o recuperando aguardar preso a 

designação de AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL 

PARA O FECHADO, independentemente da quantidade de pena 

remanescente, conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei 

de Execução Penal, pois a violação dos deveres demonstra 

descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação 

social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de 

responsabilidade, seriedade e comprometimento do recuperando III. 

Esclarecido acerca das condições supra, saem os presentes intimados. 

VI. Elabore-se o cálculo atualizado da pena, remetendo-o após, ao 

Ministério Público e ao defensor do reeducando para a devida 

manifestação. VII. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação 

e envio do cálculo para o reeducando. VIII. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 156227 Nr: 10913-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judit Faria de Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Eduardo da Costa e 

Silva - OAB:13752

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, devolva-se a missiva, parcialmente cumprida, com as baixas e 

anotações de estilo, consignando nossas homenagens. II. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 128806 Nr: 7577-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagnaldo Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:OAB/MT 8443

 Vistos em correição.

ELABORE-SE o cálculo atualizado da pena, remetendo-o ao Ministério 

Público e à Defesa Técnica para manifestação.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 175459 Nr: 7017-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Renato Ferreira Graciani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Sandro Nery 

Ferreira - OAB:5.768

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, devolva-se a missiva, na forma em que se encontra, com as baixas 

e anotações de estilo, consignando nossas homenagens. II. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173800 Nr: 6349-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Felipe dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Gibim Lacerda - 

OAB:5951/MS

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 174170 Nr: 6489-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmeo Ramão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE HENRIQUE BARBOSA 

DA SILVEIRA - OAB:15333

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, REDESIGNO a presente audiência para o dia 31/10/2018 às 

14h40min. II. REQUISITE-SE a testemunha policial. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 177872 Nr: 8080-04.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:217878/MT

 Vistos em correição.

DESIGNO o dia 07 de novembro de 2018, às 14h30min, para realização de 

audiência para a oitiva da testemunha MAYKON OLIVEIRA DA SILVA.

 Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

Intime-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158738 Nr: 12247-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Willian Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu para, no prazo de 5 (cinco) 

dias apresentar memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 80886 Nr: 3039-66.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando a imperiosa necessidade de readequar a pauta, visto que 

esta magistrada subscrevente foi designada para jurisdicionar nesta 

Comarca a partir do dia 6/11/2017, conforme se extrai dos expedientes n. 
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0015219-80.2017.811.000 e 0179724-25.2016.811.0000, nos quais sua 

competência é limitada ao conhecimento e julgamento dos processos 

(crimes em geral, cartas precatórias criminais, e os decorrentes de 

violência doméstica familiar contra a mulher) de numeração final ímpar 

(número sequencial – resolução n. 65/08-CNJ), do acervo existente e a 

ser distribuído, salvo vinculação em caso de concluída a instrução em 

audiência - CPP, art. 399, §2°, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada, 

para o dia 7/12/2017, às 15h00min, de modo que DETERMINO que proceda 

com as devidas baixas, notificações e cientificações de estilo.

Após, retorne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 101624 Nr: 2771-07.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Virgilio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT, Ronaldo Moreira Dias - OAB:14279

 Visto em correição.

Considerando o petitório de ref. 135, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste no que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 139273 Nr: 3377-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Firme de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Visto em correição.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, na qual o acusado, citado, ofereceu 

resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 30/11/2018, às 13h00min.

3- No mais, DETERMINO à Secretaria deste juízo a juntada de informações 

de antecedentes do acusado extraídas do Sistema Apolo.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010504-19.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ARAUJO COSTA BOTTARI (REQUERENTE)

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para manifestar-se no processo 

quanto à devolução das custas pelo Funajuris.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-83.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010211-83.2013.8.11.0013. REQUERENTE: TEREZINHA NUNES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Intime-se o exequente 

para que se manifeste quanto à certidão de pág. 60. Cumpra-se. PONTES 

E LACERDA, 24 de setembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CAMILO RIBAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAN FELIPE MAIDANA PIMENTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002160-32.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SEBASTIAO CAMILO RIBAS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. Intime-se o 

autor, na forma do art. 321, CPC, para que, no prazo de quinze dias, 

emende a inicial fazendo constar o polo passivo correto, vez que indica 

como promovido BANCO SANTANDER S/A e na descrição dos fatos 

elucida que teve relação jurídica com a empresa Claro. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda/MT, 24 de setembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75391 Nr: 1225-40.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élio Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA DE MOURA, LEODETE DE PINHO 

CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joabe Teixeira de Oliveira - 

OAB:5152-A

 DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome do executado LEODETE 

DE PINHO CARVALHO JUNIOR, CPF: 450.046.099-34, até o limite do 

cálculo atualizado, no valor de R$ 89.637,27 (oitenta e nove mil, 

seiscentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos).Havendo bloqueio 

de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora efetivada nos autos, a 

fim de que requeira o que entender de direito. Em seguida, intime-se a 

parte executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer 

embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência à credora da resposta encaminhada pelo Banco Central do 

Brasil S/A, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas da executada.Em sendo a constrição realizada em 

valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o desbloqueio.No mais, INTIME-SE a 

parte exequente através de seu advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe nos autos o número do CPF atualizado da executada 

Vania Maria de Moura, tendo em vista que o mesmo informado nos autos 

consta como inexistente. Por fim, MANTENHAM-SE os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação da busca e constrição acima deferida via 

sistema Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 10 

de Setembro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2371 Nr: 475-05.1998.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Wagner Carneiro de Almeida, Evandro 

Teodoro de Andrade Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Marli 

Terezinha Mello de Oliveira - OAB:5134, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056, Saionara Marti - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiana Oliveira de Almeida - 

OAB:15809

 Certtifico que em cumprimento ao despacho retro, procedo a intimação da 

parte autora para ciência da penhora negativa realizada nos presentes 

autos, promovendo regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilair Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80780 Nr: 1385-31.2018.811.0014

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESB, SSdA, EMP, JGSdA, GRdC, DSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Aquino dos Santos 

- OAB:23.911/MT, Edno Damascena de Farias - OAB:11134, 

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - OAB:22479/O

 Diante do exposto:a) DECRETO a prisão preventiva dos representados 

SUZANNA SILVA DE AQUINO, ELIAS MONTEIRO PIMENTEL, JULIA 

GRAZIELA SILVA DE AQUINO, GIOVANNI RODRIGUES DA CRUZ e 

DANYELA SILVA DE AQUINO, já qualificados nos autos.EXPEÇA-SE 

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.b) DEFIRO o pedido de quebra de 

sigilo telefônico dos aparelhos de telefone celular apreendidos à fl. 206.c) 

EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de EVANGELINA SILVA BORGES 

devendo ela ser posta em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver 

presa.d) Cadastre no sistema Apolo os advogados constituídos por Elias 

Monteiro Pimentel (fls. 131 e 132v).Ciência ao Ministério 

Público.COMUNIQUE-SE a autoridade policial, remetendo-se cópia desta 

decisão.Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.Poxoréu – MT, 21 de setembro de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26108 Nr: 81-12.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito restante devido, que deverá recair 

sobre dinheiro nas contas do executado VALDIVINO FRANCISCO ROSA, 

CPF nº 173.975.881-15, até o limite de R$ 22.568,58 (vinte e dois mil, 

quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), nos 

termos do cálculo atualizado de fl. 109-v.Por corolário, MANTENHAM-SE 

os autos conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca 

acima deferida via sistema Bacenjud.Em sendo positivo o bloqueio, os 

valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema Bacenjud, que será juntado aos autos.Aportado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Cumpra-se, expedindo o necessário. Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71016 Nr: 1036-96.2016.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Francisco Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Carla Fernandes Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Bispo de Araújo 

Filho - OAB:OAB/MT 14537

 Processo nº. 1036-96.2016.811.0014 (Código 71016)

VISTO,

 Considerando a improcedência dos presentes embargos, ARQUIVEM-O 

com as baixas a anotações necessárias.

No mais, prossiga-se a execução em apenso.

Cumpra-se.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62754 Nr: 997-07.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rodolfo Gomes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63239 Nr: 1411-05.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Amanda 

Carolina Souza Silba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Kristoschek Mayer - 

OAB:13170/MT, Luiz Carlos Rezende - OAB:OAB/MT 8987B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes do Laudo Pericial juntado por derradeiro 

nos autos, para, querendo, no prazo legal, requer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72717 Nr: 2002-59.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso - 

OAB:MT 14.176, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835A/MT84206SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRIA PAMMELA ZUMERLE 
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FURTADO - OAB:24028/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

embargante via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para, efetuar o recolhimento das custas referente ao preparo da carta 

precatória para fins de cumprimento da decisão de fls 57 proferida nestes 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26166 Nr: 140-97.2009.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edsonina Benedita Sol dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 Certifico que procedo a intimação da páre requerida para no prazo legal, 

apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78102 Nr: 185-86.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Segunda Vara Cível Da Comarca de 

Rondonópolis, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

do Sul Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Pereira de Farias Filho, Durvalo Pereira 

de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça de fl. 51

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75870 Nr: 1447-08.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado-SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, Amanda Silva Pagnussat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

imanifestar-se sobre acertidão do oficial de justiça a seguir transcrita: 

Certifico e dou fé, que devolvo a presente Carta Precatória, aguardando o 

depósito da diligência para seu devido cumrimento.Maria da Paz Ferreira 

Moura Rodrigues Oficiala de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78760 Nr: 522-75.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlas Tsinhotseedza'orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FICSA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que REITERO a intimação da poarte autora para no prazo legal, 

informar o endereço atualizado do requerido, haja vista, constar como 

mudou-se

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74661 Nr: 873-82.2017.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 § 2o Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o 

cônjuge poderá manter o nome de casado; salvo, no segundo caso, 

dispondo em contrário a sentença de separação judicial. Consoante a 

legislação pertinente, DEFIRO o pedido, podendo a parte requerente 

manter o sobrenome de casada. V – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, decretando o divórcio de DORACI MARIA 

BRANDÃO e CLAUDEMIRO HENRIQUE BRANDÃO, nos termos do art. 

1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do Código Civil, bem como do art. 24, 

Lei 6.515/77. Sem custas e despesas processuais. Por conseguinte, 

EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

desta urbe, nos termos do art. 32, da Lei nº 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, 

do Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea “a”, Lei nº. 6.015/73, de modo a 

proceder à averbação. Consigno que a cônjuge virago usará o nome de 

casada, seja qual DORACI MARIA BRANDÃO [artigo 1.571, § 2º, do Código 

Civil]. Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o necessário, ARQUIVANDO-SE ao 

final com as cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 15 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão TomazettiJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79932 Nr: 1017-22.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Bremm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada oara o 

dia 06/11/2018, às 14:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC.

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor competente 

para as intimações pertinentos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 633 Nr: 77-29.1996.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacson Moreira dos Santos, Josinaldo Tavares 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAYSE CRYSTINA 

DE OLIVEIRA LIMA, para devolução dos autos nº 77-29.1996.811.0014, 
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Protocolo 633, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75994 Nr: 1502-56.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTOURO & CIA LTDA ME, Ronaldo 

Montouro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita " 

Certifico que estou devolvendo este mandado à secretaria porque a parte 

interessada não depositou o valor total da diligência ou me ofereceu 

condução para cumprimento desta ordem, conforme já certificado 

anteriormente. Jeova Pereira Xavier oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28831 Nr: 1336-68.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes de Passageiros e Turismo 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 Desta feita, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens e direitos em 

nome da parte executada, Transportes de Passageiros Turismo LTDA-ME 

(a qual alterou sua razão social em 2010 para Massoli Comercio 

Imortações e Exportações LTDA – fls. 56/62), inscrito no CNPJ sob o n. 

02.730.686/0001-00, limitada ao valor total do crédito tributário, R$ 

4.830,21 (quatro mil oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos), fl. 70, 

através de Ordem Eletrônica a Central Nacional de Indisponibilidade de 

Bens, comprovante em anexo. Intime-se.Cumpra-se, espedindo o 

necessário.Poxoréu – MT, 24 de setembro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28939 Nr: 1444-97.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1444-97.2010.811.0014 (Código 28939)

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

pugna que seja realizada expedição de bloqueio de eventuais veículos 

pertencentes aos executados EDSON PEREIRA FIGUEIREDO, CPF: 

427.861.851-49 e EDSON PEREIRA FIGUEIREDO - ME, CNPJ: 

05.468.967/0001-16, por meio do sistema RENAJUD. (fls. 66/67).

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

qualquer documento que ateste que tenha diligenciado previamente com 

vistas a localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

em que pese tenha acesso ao sistema Infoseg e, também, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 21 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28943 Nr: 1448-37.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1442-30.2010.811.0014 (Código 28937)

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

pugna que seja realizada expedição de bloqueio de eventuais veículos 

pertencentes aos executados EDSON PEREIRA FIGUEIREDO, CPF: 

427.861.851-49 e EDSON PEREIRA FIGUEIREDO - ME, CNPJ: 

05.468.967/0001-16, por meio do sistema RENAJUD. (fls. 75/76).

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

qualquer documento que ateste que tenha diligenciado previamente com 

vistas a localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

em que pese tenha acesso ao sistema Infoseg e, também, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 21 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29837 Nr: 641-80.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME, Edson Pereira 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Subprocurador-Geral Fiscal - OAB:3.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 641-80.2011.811.0014 (Código 29837)

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

pugna que seja realizada expedição de bloqueio de eventuais veículos 

pertencentes aos executados EDSON PEREIRA FIGUEIREDO, CPF: 

427.861.851-49 e EDSON PEREIRA FIGUEIREDO - ME, CNPJ: 

05.468.967/0001-16, por meio do sistema RENAJUD. (fls. 64/65).

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

qualquer documento que ateste que tenha diligenciado previamente com 

vistas a localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

em que pese tenha acesso ao sistema Infoseg e, também, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 21 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28942 Nr: 1447-52.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1447-52.2010.811.0014 (Código 28942)

VISTO,
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Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

pugna que seja realizada expedição de bloqueio de eventuais veículos 

pertencentes aos executados EDSON PEREIRA FIGUEIREDO, CPF: 

427.861.851-49 e EDSON PEREIRA FIGUEIREDO - ME, CNPJ: 

05.468.967/0001-16, por meio do sistema RENAJUD. (fls. 72/73).

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

qualquer documento que ateste que tenha diligenciado previamente com 

vistas a localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

em que pese tenha acesso ao sistema Infoseg e, também, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 21 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29833 Nr: 637-43.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME, Edson Pereira 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Subprocurador-Geral Fiscal - OAB:3.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 637-43.2011.811.0014 (Código 29833)

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

pugna que seja realizada expedição de bloqueio de eventuais veículos 

pertencentes aos executados EDSON PEREIRA FIGUEIREDO, CPF: 

427.861.851-49 e EDSON PEREIRA FIGUEIREDO - ME, CNPJ: 

05.468.967/0001-16, por meio do sistema RENAJUD. (fls. 64/65).

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

qualquer documento que ateste que tenha diligenciado previamente com 

vistas a localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

em que pese tenha acesso ao sistema Infoseg e, também, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 21 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28940 Nr: 1445-82.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1445-82.2010.811.0014 (Código 28940)

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

pugna que seja realizada expedição de bloqueio de eventuais veículos 

pertencentes aos executados EDSON PEREIRA FIGUEIREDO, CPF: 

427.861.851-49 e EDSON PEREIRA FIGUEIREDO - ME, CNPJ: 

05.468.967/0001-16, por meio do sistema RENAJUD. (fls. 69/70).

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

qualquer documento que ateste que tenha diligenciado previamente com 

vistas a localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

em que pese tenha acesso ao sistema Infoseg e, também, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 21 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28937 Nr: 1442-30.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1442-30.2010.811.0014 (Código 28937)

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

pugna que seja realizada expedição de bloqueio de eventuais veículos 

pertencentes aos executados EDSON PEREIRA FIGUEIREDO, CPF: 

427.861.851-49 e EDSON PEREIRA FIGUEIREDO - ME, CNPJ: 

05.468.967/0001-16, por meio do sistema RENAJUD. (fls. 75/76).

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

qualquer documento que ateste que tenha diligenciado previamente com 

vistas a localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

em que pese tenha acesso ao sistema Infoseg e, também, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 21 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26952 Nr: 936-88.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Oliveira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM Máquinas e Equipamentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hebert Moreira Lima - 

OAB:13457-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucélia Cury - OAB:97.077/SP, 

Nelson José Daher Cornetta - OAB:45.105/SP

 DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome do executado JM 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 03.895.045/0001-60, no 

valor de R$13.465,62 (treze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e 

sessenta e dois centavos), nos termos do cálculo apresentado pela parte 

exequente, às fls.191.Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à 

exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que 

entender de direito. Em seguida, intime-se a parte executada para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei 

nº 6.830/80).No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da 

resposta encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que 

não foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas da 

executada.Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, 

desde já, o desbloqueio.Por fim, MANTENHAM-SE os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação da busca e constrição acima deferida via 

sistema Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 10 

de Setembro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63411 Nr: 827-70.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Visto,

 Tendo em vista a composição firmada, f. 75/76, homologo o acordo e 

extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pelo requerido, conforme acordo de f. 75.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67241 Nr: 2972-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBYFOL - UBY AGROQUIMICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS REZENDE DE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188.846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:012529-OAB/MT

 Conforme despacho de fls. 340, intimo a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 4581 Nr: 554-72.2008.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FLORIANO, SÍLVIO DO 

CARMO DIAS, PEDRO NORBERTO DA SILVA, EDSON JOEL DE ALMEIDA 

MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar de Aquino 

Taques - OAB:12026/O, EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT, ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154/MT

 Vistos etc.

1. Estes autos vieram a mim conclusos em virtude do afastamento 

autorizado da magistrada titular da Primeira Vara, justificando, por isso, a 

deliberação por este magistrado, substituto imediato. Ademais feito com 

réu.

2. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de Marco Antônio Floriano, Silvio do Carmo Dias Antônio Geraldo 

da Silva, Anízio Correa Mendes, Pedro Norberto da Silva e Edson Joel de 

Almeida pela suposta prática do(s) crime(s) de furto qualificado pelo 

abuso de confiança e em concurso de duas ou mais pessoas [CP, art. 

155, § 1º e § 4º, incisos II e IV] e os denunciados Marco Antônio Floriano e 

Pedro Norberto da Silva também pela prática do crime de corrupção ativa 

[CP, art. 333, caput].

Decisão de fls. 183, proferida em 02.04.2008, recebendo a denúncia.

Por não terem sido localizados, foi determinada a citação do acusados 

Marco Antônio Floriano e Silvio do Carmo Dias, por edital, fls. 265 e 298, 

respectivamente. Citados, os acusados mantiveram-se inertes (fls. 

285/286 e 299/301).

Decisão proferida às fls. 304/308 determinando a suspensão do processo 

e do curso do prazo prescricional em relação aos réus citados por edital, 

bem como decretada a prisão preventiva deles.

A defesa do acusado Marco Antônio Floriano compareceu ao feito às fls. 

488/491 e, informando o cumprimento do mandado de prisão expedido em 

desfavor do réu, postulou seja a revogada sua custódia preventiva. 

Argumentou que ele possui endereço certo no município de Cuiabá, local 

onde exerce seu labor. Juntou documentos de fls. 492/494.

Instado, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido do acusado 

e, ainda seja o feito desmembrado em relação ao acusado Silvio do Carmo 

Dias.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

3. O artigo 316, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz 

poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a 

falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se 

sobrevierem razões que a justifiquem.”. A revogação da prisão preventiva 

no curso da persecução penal pressupõe, portanto, a insubsistência 

(fática ou jurídica) dos motivos que levaram o magistrado a decretar a 

medida extrema da segregação cautelar.

 Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão preventiva do acusado 

com fundamento no art. 312 do CPP (fls. 304/308).

Pois bem.

 Ainda que presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, a 

segregação cautelar se entremostra, nesse momento, desnecessária, não 

apresentando, em princípio, risco para a garantia da ordem pública, 

econômica, ou mesmo para conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, ao que se observa do processado, tem-se que a ordem 

pública, a ordem econômica, a garantia de aplicação da lei penal e a 

conveniência da instrução criminal não estarão comprometidas com a 

revogação da decisão que decretou anteriormente a prisão preventiva.

Ao que se vê, ao manter-se a custódia do réu sob a fundamentação não 

amparada nas circunstâncias fáticas efetivamente constatadas no caso 

concreto, incorrer-se-á em indevido desvirtuamento do caráter 

excepcional da custódia provisória, caminho este não condizente com o 

sistema constitucional de prisão processual.

 Nessa linha de intelecção, concluo injustificada a restrição excepcional do 

status libertatis do réu, sendo, de rigor, a revogação, da prisão preventiva.

 4. Ante o exposto, com fundamento no artigo 316, REVOGO a prisão 

preventiva de MARCO ANTÔNIO FLORIANO, qualificado nos autos.

Sob o ângulo acautelatório, imponho ao réu as seguintes medidas 

cautelares: (i) não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que 

seja servido, onerosamente, bebida alcóolica, e (ii) proibição de 

ausentar-se da Comarca em que reside sem prévia e expressa 

autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado, sob 

pena de ser decretada outras medidas cautelares, inclusive, prisão 

preventiva.

5. Cumpra a Secretaria Judiciária, COM URGÊNCIA, as seguintes 

providências por se tratar de processo com RÉU PRESO:

a) EXPEÇA-SE Alvará de Soltura em favor de MARCO ANTÔNIO 

FLORIANO, salvo se por outro motivo estiver preso, com as advertências 

de (i) não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja 

servido, onerosamente, bebida alcóolica e (ii) proibição de ausentar-se da 

Comarca em que reside sem prévia e expressa autorização judicial e sem 

comunicar o lugar onde será encontrado.

 Consigno que o Sr. Oficial de Justiça deverá intimar o réu e fazer a leitura 

de todo o conteúdo desta decisão ao indiciado para o cumprimento de 

todas as medidas cautelares, sob pena de, em caso de descumprimento, 

serem decretadas outras medidas cautelares, inclusive, prisão preventiva.

b) EXPEÇA-SE Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT com as 

finalidades de (i) cumprimento do alvará de soltura e (ii) citação do 

denunciado MARCO ANTÔNIO FLORIANO para responder(em) a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396, caput), 

podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas 

defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (artigo 396-A, do CPP). Conste no mandado 

de citação, que o oficial de justiça deverá, indagar aos acusados seus 

endereços atualizados, inclusive telefone, se possível e, obrigatoriamente, 

nos termos do artigo 1.373 da CNGC, se o acusado possui ou pretende 

constituir advogado ou se desejam um defensor dativo para patrocinar a 

sua defesa. Se o acusado manifestar que possui advogado deverá ser 

informado o nome deste(s) na certidão. Todavia, se o acusado manifestar 

que não têm condições econômicas para constituir advogado ou se 

decorrer o prazo para oferecimento da defesa sem indicação de 

advogado, desde já, nomeio a Defensoria Pública para atuar nos 
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interesses dos acusados.

c) CIÊNCIA ao Ministério Público.

d) INTIME-SE, via DJe, o advogado subscritor da petição de fl. 488/491.

e) DESMEMBRE-SE o feito em relação ao acusado Silvio Carmo Dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81865 Nr: 2317-59.2018.811.0033

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIER ANTONIO BARROS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIER ANTONIO BARROS DE ARRUDA, 

Cpf: 01823328105, Rg: 1850678, Filiação: Jose Codencio de Arruda e 

Edenir Rita Barros de Arruda, data de nascimento: 04/10/1979, 

brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, convivente, serviços gerais, 

Telefone 66 9951 1358. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o indiciado acerca das medidas protetivas deferidas 

em seu desfavor, cujo descumprimento de qualquer dessas medidas 

ensejará na decretação de sua prisão preventiva (Art. 20 da Lei n° 

11.340, de 07.08.2018).

Despacho/Decisão: Vistos.Cuidam os autos de pedido de aplicação de 

medidas protetivas em favor da requerente NATALIA IRIA DA SILVA, 

vítima dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticada em situação de 

violência doméstica, em que figura como agresssor seu esposo JOSIER 

ANTÔNIO BARROS DE ARRUDA.A ofendida compareceu a Delegacia de 

Polícia e informou é casada com o agressor há cerca de 20 anos. Expôs 

que na data de ontem (30/08/2018), durante a madrugada, por volta das 

02:00 horas, seu esposo chegou em sua residência embriagado, quando 

então quebrou o portão da residência, chutou a porta e sentou na sala da 

casa e ligou a televisão em volume alto. Informado pela ofendida que 

diante das tentativas frustadas no sentido de que ele abaixasse o volume 

da televisão, retirou-a da tomada. Irritado, o onfensor passou a agredi-la 

com socos e proferir dizeres ameaçadores, no sentido que iria mata-la. No 

momento que o indiciado saiu a procura de um facão, a vítima conseguiu 

se desvencilhar do indiciado, deixando a residência.É o relatório. 

Decido.De início, cumpre anotar que entre todos os tipos de violência 

existentes contra a mulher, aquela praticada no ambiente familiar é uma 

das mais cruéis e perversas. O lar, identificado como local acolhedor e de 

conforto passa a ser, nestes casos, um ambiente de perigo contínuo que 

resulta num estado de medo e ansiedade permanentes.No caso em 

estudo, está configurada a situação de iminente risco de violência 

decorrente da relação amorosa que existiu entre a ofendida e o requerido. 

Portanto, presentes os requisitos que autorizam a atuação estatal e a 

tutela judicial no sentido de propiciar instrumentos próprios para coibir a 

concretização destes riscos.Ademais, é importante frisar que a palavra da 

vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico é de suma importância, já 

que, em regra, as violências ocorrem, na maioria das vezes, dentro do 

próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal.Neste sentido a 

jurisprudência:PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS 

PROTETIVAS ESTIPULADAS PELA LEI N. 11.340/2006 ("LEI MARIA DA 

PENHA"). DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS 

DETERMINAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. DENEGAÇÃO. 1. Sendo 

demonstradas a necessidade e a razoabilidade das determinações da 

autoridade coatora, que visaram à proteção de mulher contra a prática de 

violência moral e psicológica por parte do paciente, devem elas ser 

mantidas. 2. Não constitui constrangimento ilegal o deferimento de medidas 

protetivas apoiadas em fatos que denunciam conduta ameaçadora do 

marido contra a mulher. 3. Ordem de habeas corpus denegada (TJMA - 

Tribunal de Justiça do Maranhão - Processo Número: 226672007 - 

Acórdão: 0706972008 - Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA - 

Data de Publicação: 11/02/2008).APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - ABSOLVIÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. As lesões corporais praticadas no âmbito familiar são, 

na maioria das vezes, realizadas às escuras, sem a presença de 

testemunhas. Daí ser relevante, neste tipo de delito, a palavra da vítima, 

não sendo imprescindível que existam testemunhas presenciais. (TJMG, 1ª 

Câmara Criminal, Apelação n.º 1.0382.05.051316-9/001, Relatora: 

Desembargadora Márcia Milanez; j. 18.03.2008). Assim, configurada a 

hipótese de violência doméstica (art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340, de 

07.08.06), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de medidas de 

proteção à ofendida, o deferimento da imposição das medidas é de rigor, 

no intuito de resguardar a integridade física e psíquica da requerente.À 

vista do exposto, nos termos do art. 22 da denominada Lei Maria da Penha 

(Lei n.º 11.340/2006) concedo à ofendida as das medidas postuladas:a) 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;b) se aproximar da 

ofendida, seus familiares e das testemunhas, mantendo limite mínimo de 

distância de 300 (trezentos) metros.c) ter qualquer tipo de contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação;d) frequentar determinados lugares, quais sejam: a 

residência da requerente e e de seus familiaresa fim de preservar-lhe a 

integridade física e psicológica;e) o afastamento da ofendida do lar 

conjugal não pode ser interpretado em seu prejuízo, pois proibi-la de 

afastar-se eventualmente de seu agressor, se necessário, seria de uma 

temeridade tremenda. Portanto, está autorizada desde logo a ofendida, se 

for o caso, a afastar-se de seu lar conjugal sem que isso venha afetar-lhe 

direitos de ordem familiar e patrimonial, nos termos da lei civil;f) a 

recondução da ofendida da ofendida e dependentes ao lar conjugal, após 

afastamento do agressor. Assim, Determino a recondução da ofendida ao 

seu domicílio de origem, se estiver sido colocada para fora à força ou 

contra sua vontade. Se for caso, deverá ser acompanhada pela 

autoridade policial a fim de lhe resguardar e assegurar a sua integridade 

física, prestando-lhe a assistência devida;g) separação de corpos.De 

outro lado, não vislumbro a possibilidade no deferimento das seguintes 

medidas, ora pleiteadas:a) prestação de alimentos provisionais ou 

provisórios de dois salários mínimos, eis que os alimentos provisórios aos 

filhos ou à própria vítima não têm como ser atendidos por enquanto. Sem 

prova alguma da necessidade deles por esta e nem ao menos da 

existência dos filhos, pelo menos nessa parca instrução da medida 

representada, uma falha que impede o benefício. A necessidade dos 

alimentos, como a capacidade do obrigado, são condições que devem ser 

demonstradas, sob pena de compelir alguém a algo que nem ao menos 

possa ser responsabilizado. Ainda mais sobra o caminho dos alimentos 

propriamente ditos, que a ofendida e sua filha podem e devem trilhar, caso 

necessário. Inviável, pois, nesta sede e com estes elementos, atender a 

representação neste item; b) outras medidas de ordem acautelatória, uma 

vez não demonstrada quais seriam referidas medidas; c) estabelecimento 

de caução provisória mediante depósito judicial, por perdas e danos 

materiais decorrentes da violência doméstica sofrida, estabelecimento de 

caução provisória mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais 

decorrentes de violência doméstica sofrida, considerando o fato de que 

não consta nos autos prova de eventual perdas e danos, o que também 

pode ser apuração por ação competente, nas vias ordinárias.Intime-se a 

requerente pessoalmente desta decisão, cientificando-a, ainda, de que 

caso o requerido descumpra qualquer das medidas acima impostas, 

deverá a autora imediatamente procurar a Delegacia de Polícia ou mesmo o 

Fórum local para a adoção das medidas pertinentes.Intime-se o requerido 

pessoalmente, cientificando-o de que o descumprimento de qualquer 

dessas medidas ensejará na decretação de sua prisão preventiva (art. 20 

da Lei n.º 11.340, de 07.08.06). Caso não seja encontrado, proceda sua 

intimação por edital.Ciência a Autoridade Policial e ao Ministério Público. 

Servirá esta decisão como mandado ante a urgência que o caso requer.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

São José do Rio Claro, 24 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32143 Nr: 331-80.2012.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU CAITANO SIQUEIRA, VANDERLEI 

SOUZA, AIRTON ANTONIO ZANETTI, RONI DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT
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 CERTIDÃO

INTIMO o advogado da parte ré, Dr. SERGIO DRESSLER BUSS, para que se 

manifeste sobre a tentativa infrutífera de intimação da testemunha 

DAGOBERTO GOMES DA SILVA, conforme certidão do Oficial de Justiça 

às fls. 446.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000462-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BONETTI (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO (ADVOGADO(A))

SERGIO BONETTI (AUTOR(A))

MARIA ESTELA BISCARO BONETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL MESSIAS (RÉU)

TONINHO (RÉU)

VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA (RÉU)

JAIME CRISTÃO PAIM (RÉU)

BATORÉ (RÉU)

AGNALDO HORACIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem 

do(a) MM. LUIS FELIPE LARA DE SOUZA Dados do processo: Processo: 

1000462-28.2018.8.11.0033; Valor causa: $100,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

ADAIR BONETTI, MARIA ESTELA BISCARO BONETTI, SERGIO BONETTI 

Parte Ré: RÉU: AGNALDO HORACIO, VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA, 

BATORÉ, MISAEL MESSIAS, JAIME CRISTÃO PAIM, TONINHO 

FINALIDADE(S): Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado da parte autora, para providenciar o pagamento de diligência de 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, 

informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado 

aos autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos 

termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 24 de 

setembro de 2018. MARIA MARGARETH DIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: 

FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 

33861577

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67996 Nr: 3393-89.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FERNANDES - 

OAB:46.083 OAB/SC, ANALÚ RASCHKE - OAB:46.082 OAB/SC, 

CRISTIANE ODISI SCHWALBE - OAB:22.676 OAB/SC, LIANCARLO 

PEDRO WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR, LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC, LIANCARLO PEDRO WANTOWSKY 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:504/2000 OAB/SC

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

encaminhar a GUIA DE PAGAMENTO da diligência do Oficial de Justiça, 

uma vez que encaminharam apenas o comprovante de pagamento. 

(fls.54/55)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32132 Nr: 320-51.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, 

JOSE WALTER JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BONANCIN, ELIANA DE MARCHI 

BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO, LIRIA ELISABETE CHEIDA 

BONANCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O, THIAGO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:24.296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 3. Posto isto, POSTERGO a análise dos pedidos dos exequentes 

constantes na petição de fls. 3.367/3.378 e de fls. 3.383/3.386, para após 

a resolução dessas questões pendentes do processo.4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Intimem-se, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) dos Exequentes e dos Executados para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do pedido de 

intervenção de terceiros de fls. 3.334/3.340.b)Intimem-se, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) dos Exequentes para que, em 15 (quinze) dias, um dos 

referidos causídicos assine a petição de fls. 3.367/3.378.c)Certifique-se 

eventual trânsito em julgado da decisão do Recurso de Agravo de 

Instrumento, podendo o(a/s) advogado(a/s) dos Exequentes se 

adiantarem e trazer respectivo documento.d)Transcorrido o prazo inscrito 

na alínea “a”, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 82100 Nr: 2392-98.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANGLOSS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - OAB:268677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67877 Nr: 3346-18.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO o pedido de arbitramento de honorários dativo, formulado pela 

advogada Mariana Mulari Nassar Nobre, por meio da petição de fl. 41, 

porque inexistente nos autos decisão e/ou termo de nomeação como 

defensora dativa da parte devedora. Nada impede a renovação do pleito 

após a comprovação da nomeação.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE, pessoalmente, SIMONE MARQUES para, no prazo de 10 

(dez) dias, pagar os débitos apontados na petição de fls. 34/37, 

comprovar o seu pagamento ou a impossibilidade de fazê-lo.

b) INTIME-SE a advogada Mariana Mulari Nassar Nobre, via DJe, sobre o 

teor da presente decisão.

c) ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública, para que se manifeste 

sobre o pedido de fl. 40 [designação de audiência de conciliação perante o 

CEJUSC].

d) INTIME-SE, via DJe, o advogado subscritor do acordo de fls. 28/29 para 

que, em 10 (dez) dias, se manifeste sobre o pedido de fl. 40 [designação 
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de audiência de conciliação perante o CEJUSC].

e) Decorrido(s) o(s) prazo(s), com ou sem manifestação, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público e, em seguida, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79674 Nr: 1396-03.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VOLLMERHAUSEN - ME, MARCELO 

VOLLMERHAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Sorriso/MT ou retire a mesma nesta 

Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62372 Nr: 308-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJSS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - 

OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se (i) via DJe as advogadas do exequente (procuração de fl. 81) 

e (ii) pessoalmente o advogado nomeado ao executado (decisão de fl. 33) 

para que, no prazo de 3 (três) dias, manifestem-se sobre o teor do cálculo 

de fls. 119/120, requerendo o que entender de direito.

b) Em seguida, conclusos para análise da petição de fls. 111/113.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 13233 Nr: 2571-86.2005.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO SOUZA PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO PERTILE BORDA - 

OAB:21017/O

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Nova Mutum/MT, na Terceira Vara, no dia 

12/11/2018 às 15:45 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59232 Nr: 908-53.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: francys - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, c/c artigos 513, 526, § 3º e 771, todos do 

Código de Processo Civil.Sem custas e despesas processuais e verba 

honorária.Junte-se o Alvará para liberação do depósito judicial em favor 

do Exequente.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e 

baixas de estilo. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado 

o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66059 Nr: 2341-58.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ANDERLE, Cpf: 58879951904, 

Filiação: Geruza Cassia Anderle, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O réu foi denunciado na ação penal acima citata nos 

termos do artigo 81, caput, da Lei Federal n. 9.099/1995, ante a 

devastação da área de vegetação nativa sem autorização do orgão 

ambiental competente. Diante da impossibilidade da citação pessoal, foi 

deferida a citação por edital.

Despacho: Vistos em correição.1. DEFIRO o pedido de citação por edital 

do réu formulado às fls. 71/72, porque, para além de não ter sido 

encontrado para ser pessoalmente citado (art. 363, § 1º, do CPP) e de se 

ter esgotado todos os meios disponíveis para sua localização, a SEJUDH 

informou que o acusado não se encontra recluso em unidade prisional do 

Estado (fl. 75).2. CITE-SE o réu por edital, com o prazo de 15 dias, 

observado os requisitos descritos no art. 365, do CPP.3. Decorrido o 

prazo editalício, conclusos para fins do art. 366, do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JESSICA MARIA PINHO 

DA SILVA, digitei.

São José do Rio Claro, 13 de setembro de 2018

Maria Margareth Dias de Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20337 Nr: 191-85.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 10010 Nr: 1757-11.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LOPES DA CRUZ, HELENA RODRIGUES DA 

CRUZ, MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ, MARCELO RODRIGO LOPES 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMAI DONIZETI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT, MARCELO DORACIO MENDES - OAB:136.709/SP, 

MARIA LUCIA CANDIDO SILVA - OAB:120748/SP, MAURICIO DORACIO 
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MENDES - OAB:133066/SP, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - 

OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 c) Após, intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 203/284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 393 Nr: 25-73.1996.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ricardo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, MARIA DA 

GRAÇA SIMPLICIO - OAB:149.964/SP

 (b) Após, intime-se o exequente, via DJE, para que postule o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62372 Nr: 308-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJSS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - 

OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se (i) via DJe as advogadas do exequente (procuração de fl. 81) 

e (ii) pessoalmente o advogado nomeado ao executado (decisão de fl. 33) 

para que, no prazo de 3 (três) dias, manifestem-se sobre o teor do cálculo 

de fls. 119/120, requerendo o que entender de direito.

b) Em seguida, conclusos para análise da petição de fls. 111/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56903 Nr: 2281-56.2014.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ MARQUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARQUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, que o 

processo estará disponível para Vista por 15 dias, depois retornará para o 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81621 Nr: 2240-50.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO MEDEIROS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 3. Ante o exposto, e não sendo o caso de rejeição liminar [art. 395 do 

CPP] e inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], com fundamento no art. 56, da Lei 

11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA em face de Romário Medeiros de 

Assis, qualificados nos autos, pela suposta prática dos crimes de (i) 

tráfico de drogas [artigo 33, caput, da Lei 11.343/06] e (ii) posse irregular 

de arma de fogo de uso permitido [artigo 12, da Lei 10.826/03], em 

concurso material [art. 69, caput, do Código Penal].4. Cumpridas as 

formalidades legais e dando seguimento ao trâmite processual, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09 (nove) de outubro de 

2018, às 17h00min.5. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes 

providências:a.CITE(M)-SE/REQUISITE(M)-SE o(s) réu(s).b.INTIME(M)-SE 

e/ou REQUISITE(M)-SE a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na 

denúncia e na defesa preliminar. Em se tratando de vítima(s) e/ou 

testemunha(s)/informante(s) residentes fora desta Comarca, expeça-se 

carta precatória para oitiva no juízo deprecado, instruindo-se a missiva 

com as peças necessárias listadas na CNGC, com prazo de cumprimento 

de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, 

querendo, acompanhe junto ao juízo deprecado a realização do ato 

(Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.”).c.INTIME(M)-SE, via DJe, o(s) advogado(s) 

constituído(s) do(s) réu(s).d.CIÊNCIA ao Ministério Público.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000398-67.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TED JONES EVANGELISTA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Vistos. Trata-se de Ação Possessória de Manutenção na Posse, com 

pedido de tutela antecipada, ajuizada por Antônio Carlos Alves de Oliveira 

em face Ted Jones Evangelista de Oliveira. Por cautela, postergo a 

apreciação do pedido liminar e designo audiência de justificação para o dia 

08 de outubro de 2018, às 13h30 (horário de Mato Grosso). Intime-se o 

autor por meio de seu advogado, devendo as testemunhas comparecerem 

ao ato independentemente de intimação. Cite-se o requerido quanto a 

solenidade designada, devendo estar ciente de que o prazo para 

contestar começará a fluir a partir da decisão a ser proferida quanto ao 

pedido liminar formulado pelo autor. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Vila Rica/MT, 14 de setembro de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60316 Nr: 1356-07.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por Idade Rural

Autos: 1356-07.2017.811.0049 - Código: 60316

Requerente: CECILIA VIANA DA SILVA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para justificar acerca de sua 

ausência na oralidade de fl. 39, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção 

do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Vila Rica/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56875 Nr: 2445-02.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO ALGERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O, RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes acerca da perícia designada 

para o dia 04/10/2018 às 13h00min (horário de Brasilia) na Cito Center, Av. 

Perimentral Sul, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56354 Nr: 2217-27.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes acerca da perícia designada 

para o dia 04/10/2018 às 13h00min (horário de Brasilia) na Cito Center, Av. 

Perimentral Sul, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57581 Nr: 2758-60.2016.811.0049

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes acerca da perícia designada 

para o dia 04/10/2018 às 13h00min (horário de Brasilia) na Cito Center, Av. 

Perimentral Sul, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61578 Nr: 2026-45.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNILZA MENDONÇA FERREIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes acerca da perícia designada 

para o dia 04/10/2018 às 14h00min (horário de Brasilia) na Cito Center, Av. 

Perimentral Sul, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64212 Nr: 395-32.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 395-32.2018.811.0049 - (código 64212)

Requerente: DIVINA PEREIRA DA SILVA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 13:00 horas.

 Intimem-se as partes, informando que a audiência se realizará nas 

dependências da Câmara Municipal do próprio Município de Santa 

Terezinha/MT, EM REGIME DE MUTIRÃO, visando uma prestação 

jurisdicional mais objetiva e eficaz.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 02 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-70.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

VALERIA PATRICIA DE SOUZA GERALDINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Processo: 

8010021-70.2017.8.11.0049. Vistos. I - Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença, devendo a Cartório proceder as alterações necessárias no 

sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, intime-se o (a) 

Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes para 
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garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora do 

bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou através 

de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). IV - Em 

caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente nos 

bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) removam-se 

imediatamente os bens penhorados e os depositem com a exequente, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 840, § 1º). 

V - Caso não seja localizada a parte executada para ser intimada da 

penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, 

será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada ou não a 

penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9099/1995. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Vila Rica/MT, 5 de 

setembro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-70.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

VALERIA PATRICIA DE SOUZA GERALDINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Processo: 

8010021-70.2017.8.11.0049. Vistos. I - Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença, devendo a Cartório proceder as alterações necessárias no 

sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, intime-se o (a) 

Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes para 

garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora do 

bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou através 

de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). IV - Em 

caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente nos 

bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) removam-se 

imediatamente os bens penhorados e os depositem com a exequente, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 840, § 1º). 

V - Caso não seja localizada a parte executada para ser intimada da 

penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, 

será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada ou não a 

penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9099/1995. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Vila Rica/MT, 5 de 

setembro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46851 Nr: 457-51.2017.811.0035

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ANDRÉ MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Intime-se o autor para que se manifeste em relação a certidão de ref. 21, 

pugnando o que dê direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

Sentença

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de licença-prêmio, formulado pela servidora EDNAR DA 

SILVA PRATES, matrícula nº 25947, Distribuidora, Contadora e Partidora 

lotada na Central de Distribuição da Vara Única, lotada nesta Comarca de 

Alto Garças/MT, referente ao quinquênio 06.06.2013 a 06.06.2018.

É o relatório. Decido.

A competência para processamento e julgamento do pedido está 

assentada no § 1º do art. 30 do RITJMT e 9 determina:

 "Art. 109 após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...) § 1° (...) § 2° é facultado ao servidor fracionar a licença de que trata 

este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os 

meses para gozo da licença.

Art. 110 não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: i - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; ii - afastar-se do 

cargo em virtude de: a) licença por motivo de doença em pessoa da 

família, sem remuneração; b) licença para tratar de interesses 

particulares; c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença 

definitiva; d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. 

Parágrafo único - as faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas."

No presente caso, verifico que a parte requerente faz jus ao benefício, já 

que preencheu o lapso temporal estabelecido no art. 109, da Lei 

Complementar n 04, de 15.10.90, assim como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 110 da referida lei.

Pelo exposto, defiro os pleitos concedendo 03 (três) meses de 

licença-prêmio a Servidora EDNAR DA SILVA PRATES, matrícula nº 25947, 

Distribuidora, Contadora e Partidora lotada na Central de Distribuição da 

Vara Única desta Comarca de Alto Garças/MT, referente ao quinquênio 

06.06.2013 a 06.06.2018, condicionando o usufruto à conveniência do 

serviço.

Transitada em julgado, publique-se via DJE, lance as informações na ficha 

funcional da parte requerente, arquivando-se cópia da decisão na pasta 

do(a) servidor(a) respectivo, encaminhe cópia digitalizada do pedido ao 

Departamento de Recursos Humanos e, por fim, certificadas as 

providências, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de licença-prêmio, formulado pela servidora RUTH 

CARNAUBA VIEIRA, matrícula nº 3097, Oficiala de Justiça, lotada nesta 

Comarca de Alto Garças/MT, referente ao quinquênio 11.06.2013 a 

11.06.2018.

É o relatório. Decido.

A competência para processamento e julgamento do pedido está 

assentada no § 1º do art. 30 do RITJMT e 9 determina:

 "Art. 109 após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...) § 1° (...) § 2° é facultado ao servidor fracionar a licença de que trata 

este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os 

meses para gozo da licença.

Art. 110 não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: i - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; ii - afastar-se do 

cargo em virtude de: a) licença por motivo de doença em pessoa da 

família, sem remuneração; b) licença para tratar de interesses 

particulares; c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença 

definitiva; d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. 

Parágrafo único - as faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 
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cada três faltas."

No presente caso, verifico que a parte requerente faz jus ao benefício, já 

que preencheu o lapso temporal estabelecido no art. 109, da Lei 

Complementar n 04, de 15.10.90, assim como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 110 da referida lei.

Pelo exposto, defiro os pleitos concedendo 03 (três) meses de 

licença-prêmio a Servidora RUTH CARNAUBA VIEIRA, matrícula nº 3097, 

Oficiala de Justiça, lotada nesta Comarca de Alto Garças/MT, referente ao 

quinquênio 11.06.2013 a 11.06.2018, condicionando o usufruto à 

conveniência do serviço.

Transitada em julgado, publique-se via DJE, lance as informações na ficha 

funcional da parte requerente, arquivando-se cópia da decisão na pasta 

do(a) servidor(a) respectivo, encaminhe cópia digitalizada do pedido ao 

Departamento de Recursos Humanos e, por fim, certificadas as 

providências, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54695 Nr: 624-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Rezende de Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

juntada de mandado negativo(Ref.50)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34610 Nr: 637-72.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDERSON RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, FAGNER DA SIVA BOTOF - OAB:12903/MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

inteiro teor da decisão(fls.161/162).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13799 Nr: 982-77.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verônica Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Código: 13799

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do comprovante de 

pagamento do valor remanescente do débito colacionado aos autos às fls. 

170/171, consignando que o seu silêncio, importará na presunção de 

quitação integral da divida.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 19 de Setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34885 Nr: 872-39.2014.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edi Batista Ribeiro de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Fantin Almeida - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acassio Muniz Junior - 

OAB:OAB/MT 8872

 Cód. 34885

DESPACHO

Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

Altas Garças, 20 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34298 Nr: 372-70.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Cristina Carvalho Teixeira Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR - 

OAB:3076-A, Simone Fengler Spiering - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 Cód.34298

Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

Alto Garças/MT, 17 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34886 Nr: 873-24.2014.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edi Batista Ribeiro de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA FANTIM ALMEIDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:8872/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS

Rua Dom Aquino Nº 383 – Centro / Fone (0**) 66 3471-1559 ou 2508

34886

DESPACHO

Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.
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Intimem-se.

Altas Garças, 18 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33913 Nr: 7-16.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimar dos Passaros Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, Julgo extinto o processo com resolução do mérito, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o Instituto réu a 

pagar a EDIMAR DOS PASSOS SOARES o benefício de aposentadoria por 

invalidez, a partir da citação até o óbito do autor em 24.03.2017, tudo de 

acordo com o que dispõe a Lei nº 8.213/91. Correção monetária e juros 

das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma prevista no Novo 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do 

julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Condeno o 

Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de 

acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados 

aos acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor da 

condenação é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o 

reexame necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

C.P.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.No mais, altere-se a capa dos autos para inclusão de ERLI 

RODRIGUES DOS SANTOS, na condição de companheira e herdeira 

necessária de EDIMAR DOS PASSOS SOARES, no polo ativo da presente 

a ç ã o . P . R . I . C .  A l t o  G a r ç a s / M T , 1 7  d e  s e t e m b r o  d e 

2018.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32641 Nr: 991-34.2013.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Naves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antenaldo Carrijo de Souza - 

OAB:26247/GO, Rosidelma Barbosa de Melo - OAB:26.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339

 Código nº: 32641

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual 

com pedido de tutela antecipada proposta por ADILSON NAVES COSTA 

em face de BANCO SAFRA S/A, ambos qualificados nos autos.

 Conforme certidão de fl. 123, a parte autora não foi encontrada no 

endereço fornecido na inicial.

 Relatório. Decido.

 Assim, considerando que a parte autora não cumpriu com seu mister de 

fornecer corretamente seu endereço junto a este Juízo, presumindo-se 

válidas as intimações realizadas no endereço fornecido na inicial, a teor 

do que dispõe o artigo 274, parágrafo único do CPC , patente é a falta de 

interesse processual, e a extinção do presente é medida que se impõe.

Ante o exposto, não tendo a parte autora diligenciado no sentido de 

garantir o regular andamento do processo, resta demonstrada a falta de 

interesse no prosseguimento do feito, e considerando a falta de interesse 

processual superveniente capitula a ausência de uma das condições da 

ação, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com base com base, art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO o requerente ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos termos do a § 2º do art. 85 do CPC, restando suspensa a cobrança 

pela concessão do benefício de justiça gratuita pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, consoante art. 98, § 3º do CPC.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Alto Garças-MT, 17 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39953 Nr: 1211-61.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem acerca de seu 

retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de remessa ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5552 Nr: 706-22.2005.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Valdeci Ateli de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 5552

DESPACHO.

Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição do 

requerido de fls.155, prazo 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Alto Garças/MT, 17 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40611 Nr: 1471-41.2015.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Candido de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINELI FERRI SALVINI - 

OAB:66967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Parreira Duarte 

Neto - OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - 

OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia 

Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos à 

execução opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

em face de Filomena Dionizio da Silva para reconhecer o excesso de 

execução à ordem de R$ R$ 1.130,73 (mil, cento e trinta e reais e setenta 

e três centavos), extinguindo o processo com resolução de mérito nos 

termos do artigo 487, I do novo Código de Processo Civil. 

Consequentemente, fixo o quantum exequendo no montante de R 

R$19.095,52 (dezenove mil e noventa e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos), sendo a quantia de R$17.578,40 (dezessete mil, quinhentos e 

setenta e oito reais e quarenta centavos) devidos à embargada e o valor 

de R$1.517,86 (um mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e seis 

centavos) à título de honorários advocatícios de sucumbência. Condeno a 

embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe 

de 10% (dez por cento) do excesso apurado (art. 85, §1º do CPC), 
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suspendo a exigibilidade desses valores em virtude da gratuidade que ora 

fica deferida (Art. 98 do CPC). Prossiga a parte embargada/credora com a 

execução.Transitada em julgado, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se, desapensando-se os autos, após oportuno traslado de cópia 

desta sentença para o feito executivo.P. R. I. C.LENER LEOPODOLDO DA 

SILVA COELHOJuiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39290 Nr: 950-96.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paulo Carvalho Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39274 Nr: 944-89.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Misael Ribeiro Musquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7.062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57394 Nr: 1487-87.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação/intimação, por meio de guia a ser 

expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57456 Nr: 1512-03.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Inês Gavenda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação/intimação, por meio de guia a ser 

expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54081 Nr: 386-15.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos em correição.

Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO S/A, 

em face de RONALDO FERREIRA SANTOS, pelos fatos e fundamentos 

expostos na prefacial.

Posteriormente à ref. 06, adveio petição informando que a requerida 

efetuou o pagamento dos valores devidos.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da informação de pagamento pela requerida de rigor a extinção dos 

presentes pelo pagamento.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, julgo extinto os presentes 

pelo pagamento nos termos do artigo 924, II do Novo Código de Processo 

Civil.

 Custas pelo Autor. Sem honorarios.

 Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Cumpra-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53561 Nr: 195-67.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN DO NASCIMENTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SIVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39494 Nr: 1036-67.2015.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sávio Juarenes Gaviraghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Fantin Almeida - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT, LELIANE KRAUSPENHAR PINTO - OAB:18679/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:8872/MT

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Em atenção ao Ofício n°008/2018-NUPEMEC-PRES-XIII, dispondo sobre a 

Semana Nacional da Conciliação, também instituída pelo Conselho Nacional 

de Justiça, visando a possibilidade de acordo entre os contendores, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 650 de 854



determino a remessa dos autos ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e 

seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade acompanhadas 

de seus respectivos advogados.

Procedam as intimações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53210 Nr: 67-47.2018.811.0035

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly de Fátima Reginatto Gluger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Ferreira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Frange Júnior - 

OAB:6.218/MT, Rosane Santos da Silva - OAB:17.087/MT, Silvia 

Beatriz Kourenço Fernandes - OAB:10819/MT, VERGINIA 

CHINELATO - OAB:24.047/MT, Verônica Laura Campos Conceição - 

OAB:7.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Vistos em correição.

Ref.13: Intime-se o causídico para que comprove o cumprimento do artigo 

112 do CPC.

 Após, fica deferida a anotação da renúncia. Com o cumprimento do item 

anterior, suspendo o processo por 15 dias (art. 76), a fim de que a 

requerente regularize sua representação processual e requeira o que de 

direito em termos de prosseguimento.

 No mais, digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando 

a pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38853 Nr: 797-63.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Luiz Teixeira Ortega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvino Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ POLITO DA 

SILVA - OAB:90.876/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A, Zaid Arbid - OAB:1.822-A/MT

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Intime-se o exequente pessoalmente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54351 Nr: 501-36.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laureci Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação/intimação, por meio de guia a ser 

expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14522 Nr: 557-16.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini, Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, GISLAINE SARA MOREIRA MORAES 

MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao requerido Roland Trentini 

para intimá-lo do inteiro teor da decisão de fls.646/647.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5388 Nr: 608-37.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Cordenonzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono da parte requerida 

Dr. Fernando César Passinato Amorim - OAB:7542 - MT, para que a 

apresente na solenidade aprazada, tendo em vista a impossibilidade de 

intimação pelo Juízo(correspondência devolvida fl.135.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52703 Nr: 3111-11.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Barbosa Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ALTO 

GARÇAS/MT, em desfavor de MARLI BARBOSA MENDONÇA, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de ref.24 acostada aos autos, o exequente postulou 

pela extinção da ação.

Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.24, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45185 Nr: 1657-30.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INAIA ZLUHAN COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S DA SILVA COMERCIO DE CELULARES ME, 
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ELISANGELA SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caren Daiane Guerra Silveira - 

OAB:101.322/RS, JOÃO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - OAB:370390, 

MARCELO KLEIN - OAB:83380-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52674 Nr: 3092-05.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kátia Simone Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ALTO 

GARÇAS/MT, em desfavor de KÁTIA SIMONE DANTAS, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de ref.19 acostada aos autos, o exequente postulou 

pela extinção da ação.

Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.19, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52684 Nr: 3099-94.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI TRENTINI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ALTO 

GARÇAS/MT, em desfavor de IVANI TRENTINI RODRIGUES, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de ref.19 acostada aos autos, o exequente postulou 

pela extinção da ação.

Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.19, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44825 Nr: 1492-80.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fidencio Nunes Schindler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52991 Nr: 3271-36.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Perondi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ALTO 

GARÇAS/MT, em desfavor de ADEMIR PERONDI, todos já qualificados nos 

autos.

Conforme petição de ref.24 acostada aos autos, o exequente postulou 

pela extinção da ação.

Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.24, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53022 Nr: 3297-34.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUCIANO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ALTO 

GARÇAS/MT, em desfavor de JOSÉ LUCIANO RODRIGUES, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de ref.24 acostada aos autos, o exequente postulou 

pela extinção da ação.

Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.24, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO
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 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52954 Nr: 3241-98.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Lemes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ALTO 

GARÇAS/MT, em desfavor de LEANDRO LEMES PEREIRA, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de ref.13 acostada aos autos, o exequente postulou 

pela extinção da ação.

Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.13, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52961 Nr: 3247-08.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Caires Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ALTO 

GARÇAS/MT, em desfavor de MÁRCIO CAIRES DOURADOS, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de ref.18 acostada aos autos, o exequente postulou 

pela extinção da ação.

Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.18, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57336 Nr: 1465-29.2018.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudolf Thomas Maria Aernoudts

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO OTONI DE 

CARVALHO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/O, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição(...).Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes 

para que compareçam à audiência acompanhada de seus respectivos 

advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para apresentação de contestação, 

com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos 

para deliberações. Às providências. Expeça-se o necessário. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56612 Nr: 1204-64.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paulo Carvalho Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 II – DA CONTESTAÇÃO

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 

15 (quinze dias).

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, 

vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

III – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do processo 

à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54351 Nr: 501-36.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laureci Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, DEFIRO a liminar 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o referido 

automóvel ser depositado com o requerente, na pessoa que este indicar 

como sendo seu representante.Edificada a medida, cite-se o polo passivo 

para, em 05 (cinco) dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário em planilha de 

demonstrativo dos débitos anexada na inicial, livre de ônus, e/ou, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia nos termos dos artigos 

307 e 344, ambos do NCPC.Frise-se que, consoante estipulado acima, 

caso efetuado o pagamento, o bem deverá ser restituído ao devedor livre 

de ônus (art. 3º, §2, pela nova redação do Decreto-lei n.º 911/69). 

Frustrada a apreensão do bem, intime-se o requerente para 

manifestação.Em havendo requerimento expresso, defiro as prerrogativas 

do art. 212, §2º do NCPC.Em busca de dar celeridade e efetividade aos 

atos processuais e em observância ao art. 188 do NCPC, determino que a 

cópia desta decisão sirva de mandado de citação.VALE A PRESENTE 

D E C I S Ã O  C O M O  M A N D A D O  D E 

CITAÇÃO.Cumpra-se._____________________________________ 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57243 Nr: 1436-76.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/NÃO CONCESSÃO DE LIMINAR.Vistos em correição.Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão c/ Pedido de Liminar, proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de 

RAQUEL PRANTE KLASENER.Restando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, recebo inicial e, in continenti, passo a 

apreciar o pleito liminar.Conforme disposto na lei de regência, entre outros 

requisitos, ao deferimento da medida liminar, é necessária a comprovação 

do negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como da mora ou 

inadimplemento do devedor.Verifico que a relação contratual entre as 

partes restou evidenciada, conforme ref. 02, haja vista que fora juntado 

ao presente o contrato realizado entre as partes (contrato de 

financiamento bancário), constituindo assim o “fumus boni iuris” 

necessário à concessão do pleito “inaudita altera pars”.Por sua vez, o 

requisito da mora não restou demonstrado, uma vez que o autor não 

logrou êxito em comprovar tal requisito, pois apesar de comprovar que 

enviou a notificação extrajudicial por carta registrada expedida por 

cartório de títulos e documentos, tal notificação não foi entregue a parte 

requerida em decorrência de mudança de endereço, conforme se observa 

à ref. 02 dos autos.Observe-se que não há exigência legal de que a 

notificação seja entregue diretamente ao requerido, bastando que ela seja 

recebida no endereço informado no contrato firmado entre as partes. 

Todavia, no presente caso, a notificação sequer foi entregue no endereço 

informado no contrato.Assim, não restando caracterizada a mora, o 

indeferimento do pleito liminar é medida a ser imposta. Pelo exposto, 

INDEFIRO por ora o pedido liminar.Assim, ante a ausência de comprovação 

da mora, intime-se a parte autora para que comprove que constituiu a 

parte requerida em mora, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção. 

Após, conclusos._____________________________________ LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57394 Nr: 1487-87.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, DEFIRO a liminar 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o referido 

automóvel ser depositado com o requerente, na pessoa que este indicar 

como sendo seu representante.Edificada a medida, cite-se o polo passivo 

para, em 05 (cinco) dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário em planilha de 

demonstrativo dos débitos anexada na inicial, livre de ônus, e/ou, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia nos termos dos artigos 

307 e 344, ambos do NCPC.Frise-se que, consoante estipulado acima, 

caso efetuado o pagamento, o bem deverá ser restituído ao devedor livre 

de ônus (art. 3º, §2, pela nova redação do Decreto-lei n.º 911/69). 

Frustrada a apreensão do bem, intime-se o requerente para 

manifestação.Em havendo requerimento expresso, defiro as prerrogativas 

do art. 212, §2º do NCPC.Em busca de dar celeridade e efetividade aos 

atos processuais e em observância ao art. 188 do NCPC, determino que a 

cópia desta decisão sirva de mandado de citação.VALE A PRESENTE 

D E C I S Ã O  C O M O  M A N D A D O  D E 

CITAÇÃO.Cumpra-se._____________________________________ 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57456 Nr: 1512-03.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Inês Gavenda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, DEFIRO a liminar 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o referido 

automóvel ser depositado com o requerente, na pessoa que este indicar 

como sendo seu representante.Edificada a medida, cite-se o polo passivo 

para, em 05 (cinco) dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário em planilha de 

demonstrativo dos débitos anexada na inicial, livre de ônus, e/ou, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia nos termos dos artigos 

307 e 344, ambos do NCPC.Frise-se que, consoante estipulado acima, 

caso efetuado o pagamento, o bem deverá ser restituído ao devedor livre 

de ônus (art. 3º, §2, pela nova redação do Decreto-lei n.º 911/69). 

Frustrada a apreensão do bem, intime-se o requerente para 

manifestação.Em havendo requerimento expresso, defiro as prerrogativas 

do art. 212, §2º do NCPC.Em busca de dar celeridade e efetividade aos 

atos processuais e em observância ao art. 188 do NCPC, determino que a 

cópia desta decisão sirva de mandado de citação.VALE A PRESENTE 

D E C I S Ã O  C O M O  M A N D A D O  D E 

CITAÇÃO.Cumpra-se._____________________________________ 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46728 Nr: 392-56.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MOREIRA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIACódigo: 46728 Data da audiência: 20/09/2018 às 

16h30minPRESENTES: MM. Juiz de Direito Dr. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOAdvogado: Dr. Fabrício Castro Alves de Melo Testemunhas: 

AUSENTE(S): a autarquia ré e seu advogado.OCORRÊNCIASAberta a 

audiência, a conciliação restou prejudicada ante a ausência do 

requerido.Dessa forma, passou-se à instrução na forma do art. 9°, § 2°, 

da Lei 5478/68. Antes de iniciar a audiência de instrução e julgamento, o 
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MM. Juiz noticiou, que iria proceder à gravação dos(s) depoimentos de 

acordo com o Provimento n. 038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça e 

art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP, ressaltando que se qualquer causa impeditiva 

da gravação ocorrer no curso da audiência, os depoimentos serão 

colhidos pelo sistema de digitação. As partes também foram advertidas da 

vedação da divulgação não autorizada dos registros fonográficos a 

pessoas estranhas do processo (artigo 2º, VI, Provimento 38/2007-CGJ). 

Registra-se que as gravações permanecerão em arquivo digital em 

computador (servidor e no HD local) deste juízo para a segurança dos 

dados, podendo ser enviadas ainda, mediante requerimento, ao Ministério 

Público e aos advogados das partes, no endereço eletrônico cadastrado 

no Apolo.Dada a palavra ao Advogado da parte autora este se 

manifestou: “MM. Juiz, requeiro a desistência da oitiva da testemunha 

NATALÍCIO JOSÉ NEVES, bem como prazo para apresentação de 

alegações finais.” DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz foi determinado: “Vistos 

em correição. HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha 

NATALÍCIO JOSÉ NEVES. Dê-se vistas as partes para apresentação 

sucessiva em sede de alegações finais. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se.”Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por 

que se encerrou a presente audiência, cujo termo, inscrito por Hércules de 

Paula Carvalho, estagiário, após lido e achado, vai devidamente assinado 

pelos presentes. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito 

A D V O G A D O ( A ) 

_______________________________________________Autor (a) : 

_________________________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44413 Nr: 1290-06.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULÁLIA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIACódigo: 44413 Requerente: Eulália Maria Martins 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social INSSData da audiência: 

20/09/2018 às 09h30minPRESENTES: MM. Juiz de Direito Dr. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHODr. Dr. Quênesse Dyogo do Carmo 

Testemunhas:Márcia da Silva Rodrigues Dinalva Maria de MenezesMaria 

G i n a  A r a ú j o A U S E N T E ( S ) :  a  a u t a r q u i a  r é  e  s e u 

advogado.OCORRÊNCIASAberta a audiência, a conciliação restou 

prejudicada ante a ausência do requerido.Dessa forma, passou-se à 

instrução na forma do art. 9°, § 2°, da Lei 5478/68. Antes de iniciar a 

audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz noticiou, que iria proceder 

à gravação dos(s) depoimentos de acordo com o Provimento n. 038/2007 

da Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP, 

ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no 

curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de 

digitação. As partes também foram advertidas da vedação da divulgação 

não autorizada dos registros fonográficos a pessoas estranhas do 

processo (artigo 2º, VI, Provimento 38/2007-CGJ). Registra-se que as 

gravações permanecerão em arquivo digital em computador (servidor e no 

HD local) deste juízo para a segurança dos dados, podendo ser enviadas 

ainda, mediante requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das 

partes, no endereço eletrônico cadastrado no Apolo.Dada a palavra ao 

Advogado da parte autora este se manifestou: “MM. Juiz, requeiro vistas 

dos autos para apresentações finais.” DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz foi 

determinado: “Vistos etc. . Dê-se vista dos autos às partes para 

apresentação sucessiva de alegações finais no prazo legal, após 

conclusos.”Às providências. Cumpra-se.”Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

inscrito por Hércules de Paula Carvalho, estagiário, após lido e achado, vai 

devidamente assinado pelos presentes. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

C O E L H O  J u i z  d e  D i r e i t o  A D V O G A D A 

_______________________________________________Autor (a) : 

_________________________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33067 Nr: 1466-87.2013.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber Nunes de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerolina Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/10/2018, às 

16h00min. Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade prevista no art. 454 do NCPC.A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição.A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC).Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do 

NCPC, intimem-se as partes para que estas manifestem se há 

esclarecimentos a serem feitos ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, ficando cientes que findo o prazo a presente decisão se 

torna estável.No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do NCPC.Cumpra-se e expeça-se o necessário.Alto Garças, 19 de 

setembro de 2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41062 Nr: 1681-92.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Cruz Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Luiza Martins de Oliveira, ILDO DE 

CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 14.11.2018 às 17:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42518 Nr: 610-21.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdSO, ALOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O, Nathany Priscilla Borges Rocha - 

OAB:23.504/O

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 14.11.2018 às 15:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39539 Nr: 1064-35.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdM, MHMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:OAB/MT 8825-A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 31.10.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-20.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO (ADVOGADO(A))

MARI NEUZA WALCHAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 27/11/2018 às 14h:00min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 20 de 

setembro de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010247-64.2010.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONIS RESENDE MACHADO COSTA (EXEQUENTE)

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

HILANA RIBEIRO DRUMMOND BORGES (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

 

DECISÃO. Vistos, etc. Considerando-se a data da ultima atualização do 

débito que remonta ao ano de 2015, intime-se o exequente para 

atualização do débito, após, com a juntada, intime-se o Executado sobre o 

calculo apresentado, requerendo o que direito e em seguida conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010067-14.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM (ADVOGADO(A))

VALDENOR JOSE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (EXECUTADO)

JULIANA RADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Impulsionamento por Certidão Nos termos da 

CNGC impulsiono o presente feito à parte autora, por intermédio do seu 

patrono, para se manifestar sobre o comprovante de pagamento acostado 

no Id 13868045. Alto Garças, 24 de setembro de 2018. GERSON NUNES 

DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, 

CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 TELEFONE: (66) 

34711559

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-59.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI FRANCA BATISTA (REQUERENTE)

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMPLICIO KUHN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos etc. Tendo em vista que o executado reconhece como o valor 

incontroverso de sua condenação (ID6933337) o montante de R$ 6.822,00 

(seis mil e oitocentos e vinte e dois reais), de rigor o deferimento destes 

pelo exequente. Preclusa esta decisão nos termos do provimento 68/2018 

do CNJ, Expeça-se alvará de levantamento do valor incontroverso em 

favor do exequente. Outrossim, considerando a divergência de cálculos 

remetam-se os autos a contadoria judicial, para a realização do cálculo do 

valor total oriundo da condenação. Após, com o cálculo, intimem-se as 

parte para que se manifestem, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, e 

em seguida tornem-me os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

____________________________________ LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-20.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO (ADVOGADO(A))

MARI NEUZA WALCHAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO/CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE VALORES e PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por MARI 

NEUZA WALCHAK em desfavor de BRADESCO CAPITALIZACAO S/A, 

ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que nunca firmara 

contrato com a empresa requerida, sendo surpreendida por débitos 

mensais nas faturas de seu cartão de crédito no valor de R$ 120,00 

(cento e vinte reais). Ao final pugnou pelo deferimento do pedido liminar 

para que se proceda imediatamente com a suspensão do débito mensal 

realizado em seu cartão de crédito, bem como que a empresa requerida se 

abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

No mérito requereu a procedência do pedido, declarando a inexistência do 

débito e indenização por danos morais e materiais. É o breve relatório. 

Decido. I– DA TUTELA DE URGÊNCIA De acordo com o art. 300 do NCPC a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e o 

perigo de dano (perigo da demora) ou risco ao resultado útil do processo. 

No caso em apreço, a autora alega que nunca realizou contrato com a 

empresa requerida, que o débito cobrado em suas faturas de cartão de 

crédito é indevido. Comprovada nos autos a verossimilhança do direito 

alegado com os documentos colacionados, quais sejam as faturas e 

extratos do cartão de crédito em nome da parte autora que demonstram o 

débito realizado, o que corrobora com as alegações da requerente, 

reafirmando o fumus boni iuris. Outrossim, no caso em tela, a requerente 

pleiteia antecipadamente apenas que seja determinada a suspensão do 

débito mensal realizado em seu cartão de crédito, bem como que a 

empresa requerida se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito que, a princípio, não prejudicaria o direito da requerida, 

ainda que comprovada a legalidade do débito ao final do processo, já que, 

em sendo o caso, fica garantida a reversibilidade da medida. O perigo de 

dano reside na própria natureza do direito vindicado, eis que 

aparentemente o débito existente é ilícito. Porquanto permanecendo a 

situação como se encontra, as restrições de crédito ao autor 

prosseguirão o que acabará por inviabilizar o seu dia a dia negocial, ante a 

falta de crédito perante o mercado. Com essas considerações e 
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fundamentos, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR pleiteada, para determinar a 

SUSPENSÃO imediata da cobrança do débito alegado, descontado nas 

faturas de cartão de crédito da parte autora, bem como DETERMINO a 

proibição de inserção dos dados da requerente MARI NEUZA WALCHAK 

nos órgãos de proteção ao crédito, ou em caso de já ter ocorrido a 

inserção, determino a imediata exclusão dos dados da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação, sob pena de multa 

a ser fixada a partir do descumprimento da mesma. No mais, tendo em 

vista que os extratos colacionados pela requerente encontram-se com os 

valores ilegíveis, intime-se a parte autora para que traga aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias extratos/faturas legíveis. Cite-se a parte 

requerida, nos termos do artigo 18 e 20 Lei n. 9.099/95, para que 

responda aos termos da presente ação, intimando-a para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, a ser designada conforme a pauta 

da conciliadora, sob pena de confissão e revelia. Não obtida a conciliação, 

a parte requerida deverá apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se também o requerente. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50327 Nr: 2080-42.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivandro Ulmerindo Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que os presentes embargos não possuem certidão de 

tempestividade, requisito essencial ao seu recebimento e processamento.

Destarte, certifique-se o Sr. Gestor acerca da tempestividade dos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19086 Nr: 1495-39.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 19086

Em correição

Despacho

Tendo em vista que os valores recolhidos pelo Município exequente às fls. 

51 estão em consonância com a tabela de diligência desta Comarca, defiro 

o pedido de fls. 86/87.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias dar prosseguimento 

ao feito.

 Alto Taquari/MT, 21 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49933 Nr: 1885-57.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DOS SANTOS MARTINS, MIGUEL DOS 

SANTOS MARTINS, MARISA VON GROLL DREIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, a 

proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato, 

bem como servindo a presente para fins de intimar a parte autora acerca 

da audiência de conciliação designada nos autos para o dia 22.10.2018, 

às 13h30min. (horário de MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35000 Nr: 670-51.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Chaiko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Certifico, em cumprimento a r. determinação de Ref. 107, que serve a 

presente para fins de intimar o defensor do acusado, para apresentação 

das razões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18926 Nr: 1475-48.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcio Rainha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 18926

Em correição

Despacho

Tendo em vista que os valores recolhidos pelo Município exequente às fls. 

78/79 estão em consonância com a tabela de diligência desta Comarca, 

defiro o pedido de fls. 82/83.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias dar prosseguimento 

ao feito.

 Alto Taquari/MT, 21 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19259 Nr: 1355-05.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 19259

Em correição

Despacho

Tendo em vista que os valores recolhidos pelo Município exequente às fls. 

70/71 estão em consonância com a tabela de diligência desta Comarca, 

defiro o pedido de fls. 74/75.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias dar prosseguimento 

ao feito.

 Alto Taquari/MT, 21 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30192 Nr: 1053-34.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSD, SRD, MHLD, SMdS, AFCdO, CVC, VAE, 

CRdS, RBM, AdSL, IAD, RdLP, KLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:315821, Everton Donizetti Ferreira Cerantes - OAB:14255-MT, 

Guilherme Junior Paes Ananias - OAB:MT/14.874, Iran Negrão 

Ferreira - OAB:7209-PR, Jakson Ricardo Freier - OAB:13.420/MT, 

Mauro Andre da Silva Barbosa - OAB:5049/O-MT, Núbia Carla Luiz 

Mendes - OAB:14.335-B/MT, ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR 

- OAB:MT/12.992, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:180.242/SP, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT, Sival Pohl Moreira 

de Castilho - OAB:3.981-MT, SOLANGE HELENA TERRA RODRIGUES - 

OAB:MS/10.481, Vilson de Souza Pinheiro - OAB:5135/MT

 Código 30192

Em correição

Despacho

Considerando o ofício de fls. 2930, determino a destruição dos bens 

apreendidos relacionados no ofício de fls. 2911.

Comunique-se ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD do teor da presente 

decisão, via e-mail – cgcfunad@mj.gov.br.

Após, arquivem-se.

Alto Taquari/MT, 21 de setembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30864 Nr: 366-23.2013.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno do Reis Moreira 

- OAB:5767, Homero Humberto Marchezan Auzani - OAB:MT6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lúcia Gomes - OAB:84.206/SP

 Cód. nº 30864

Em correição

SENTENÇA

Considerando a satisfação da obrigação, conforme (fls.61) julgo extinta a 

execução, nos termos do art.924, II do CPC.

Proceda-se a transferência do valor depositado pelo executado para a 

conta informada pelo exequente às fls.63-verso.

Custas pela parte requerida.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 21 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23084 Nr: 798-76.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Roberto Xavier Celes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K de Souza Maciel ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Fernando de Paula - 

OAB:229.564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. nº 23084

Em correição

 SENTENÇA

Trata-se de Execução proposta por MARCIO ROBERTO XAVIER CELES, 

em face de A K DE SOUZA MACIEL ME, todos qualificados nos autos.

Às (fls.40), foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 

5 dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Em certidão de (fls.44), foi certificado que até a presente data o autor não 

deu andamento no feito.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas pelo autor.

P.I.

Alto Taquari/MT, 21 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34168 Nr: 220-11.2015.811.0092

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINO ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia de Almeida Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos procuração 

ASSINADA pela herdeira SANDRA REGINA RODRIGUES, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38263 Nr: 1087-67.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Viegas - 

OAB:55730/RS, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097, Luiz 

Armando Silva Maggioni - OAB:MT 12.370-A, Osmar Arcídio 

Maggioni - OAB:13.012/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 38263

 DECISÃO

Com fulcro no art. 782, § 3º, do CPC, defiro a inclusão do nome da parte 

executada em cadastro de inadimplentes, cuja ordem deverá ser 

encaminhada por meio do sistema SERASAJUD, no importe de R$ 

851.141,24 (OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E 

UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

 Após, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37369 Nr: 550-71.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados Alternative Assets I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rampazzo, José Carlos 

Rampazzo, Ondina de Queiroz Rampazzo, Wania Mara Nobile Rampazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto A. Busato - OAB:PR - 

7.680, ROBERTO ANTONIO BUSATO - OAB:DF/28208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crestiane Andrea Zanrosso 

- OAB:31-462 / PR, Fabricio Rogério Becegato - OAB:31350, Gilvana 

Pessi Mayorca - OAB:28.942/PR, Santino Ruchinski - 

OAB:26606-A/PR

 Certifico, em cumprimento a r. determinação de Ref. 53, que serve a 

presente para fins de intimar a parte requerente para, no prazo de 5 dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de devolução da missiva.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50322 Nr: 2077-87.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 50322

Em correição

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos e Pedido 

Liminar de Alimentos provisórios formulado por Anthony Oliveira Barbosa, 

representado por sua genitora Mariana Oliveira Barbosa em face de André 

Lucas Sá da Silva.

Alega a genitora do requerente que manteve um curto relacionamento 

íntimo com o requerido, do qual adveio o nascimento do menor Anthony. 

Contudo, afirma que o requerido não assumiu a paternidade, 

recusando-se a prestar qualquer tipo de assistência.

Requer a confirmação da paternidade em nome do requerido, bem como a 

fixação de alimentos provisórios.

 Vieram os autos conclusos. Decido.

Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, 

sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.

As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a 

teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único 

de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo.

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo.

 Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, as assertivas 

lançadas pela genitora do requerente não se revestem de intensidade e 

força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária, convencer 

da probabilidade do direito acerca dos fundamentos invocados.

Assim, vale dizer, que os elementos até então trazidos pelo autora não 

oferecem, a princípio, grau de probabilidade da existência do direito 

alegado, ensejando dúvida na convicção do Julgador.

I - Assim, por não terem elementos para sustentação do quantum 

pretendido pela parte requerente, INDEFIRO o pedido liminar.

II - Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

III - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

 IV - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

V - ADVIRTA-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

VI - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providencias, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, nos termos do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Defiro aos autores os benefícios da Justiça Gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50271 Nr: 2038-90.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Subtil de Oliveira Gomes, Laerte Barbosa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dom Bosco Coelho de Oliveira, Joás 

Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednardo Rodrigues de sousa - 

OAB:10.464/GO, EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base nos arts. 560 e 563 do CPC, defiro a liminar 

para determinar a expedição de Mandado de Reintegração de Posse em 

favor dos autores sobre a área descrita na inicial, fixando multa diária no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de transgressão desta 

decisão. Autorizo o uso de força policial, em caso de necessidade.Após o 

cumprimento da liminar, remetam-se os autos à Conciliadora para 

designação de audiência.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50294 Nr: 2045-82.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEBDS, IDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 50294

Em correição

 Concedo aos autores a GUARDA PROVISÓRIA da filha e neta LAYSLA 

ALVES BATISTA, a fim de regulamentar a situação fática atual, ficando 

assegurado aos pais o livre direito de visitas.

Expeça-se termo de guarda provisória da infante LAYSLA ALVES 

BATISTA, intimando os autores para assinatura do termo e compromisso.

Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e do 

Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a remessa 

deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

 CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

 INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

ADVIRTA-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

DETERMINO ao cartório que dê urgência as providencias, bem como tome 

as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Defiro aos autores os benefícios da Justiça Gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50271 Nr: 2038-90.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Subtil de Oliveira Gomes, Laerte Barbosa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dom Bosco Coelho de Oliveira, Joás 

Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednardo Rodrigues de sousa - 

OAB:10.464/GO, EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 
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autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49972 Nr: 1903-78.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adaguimar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZA CHEYENNE CARVALHO 

PANIAGO MARQUES - OAB:21619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Cumpra-se a decisão inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43328 Nr: 1879-84.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ROBERTO 

CARMINATTI COELHO - OAB:13586, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT, Welder Queiroz dos Santos - OAB:11.711/MT

 Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Rio Verde/GO, para inquirição 

da testemunha faltante, podendo ser localizada para intimação no 

endereço indicado na cota ministerial de Ref. 106.

Intime-se o advogado da parte ré sobre a expedição da CP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50015 Nr: 1917-62.2018.811.0092

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 50015

Em correição

À conciliadora para designação de audiência preliminar.

Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52299 Nr: 849-38.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Soranso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o exposto, nos termos do artigo 490 do CPC, JULGO PROCEDENTE, o 

pedido formulado por JOSÉ FRANCISCO SORANSO e condeno o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos:

a) A IMPLANTAR o beneficio de aposentadoria rural por idade, desde a 

efetiva entrada do requerimento administrativo (30/05/2016), com renda 

mensal de 01 (um) salário mínimo.

b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do beneficio de 

aposentadoria por idade rural, desde o requerimento administrativo 

(30/05/2016), até a data de suas efetivas implantações, devendo incidir 

juros e mora, a partir da citação (Súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m., nos 

termos da Lei nº 11.960/2009 e, correção monetária pelos índices desde o 

vencimento de cada parcela;

c) Concedo à autora a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA, 

incialmente indeferido, conforme decisão de Ref.04, devendo ser 

OFICIADO o requerido, observando-se o disposto no item 2.6.5 da 

CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício (aposentadoria por 

idade - trabalhador rural), consignando-se o prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, com as correspondentes advertências decorrentes da 

inércia, eis que, nesta oportunidade, e pela fundamentação supra exposta, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios 

que FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC e, Súmula nº 111 do STJ).

DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas processuais, 

eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo8º,§ 1º da Lei 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01).

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da 

condenação e ao direito controvertido não excedam 1.000 (um mil) 

salários mínimos (art. 496, §3º, inciso I e §4º, inciso III, do CPC).

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54118 Nr: 2177-03.2017.811.0084

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FWPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido:

 "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 

ENDEREÇO CORRETO DO RÉU – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE 

DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Ausente a citação da parte requerida em virtude da inércia da parte autora 

em fornecer o endereço correto desta, afigura-se impositiva a extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, não sendo o caso de aplicação 

das disposições contidas no § 1º do mesmo dispositivo legal. (Ap 

51694/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).".

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas 

pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015, eis que 

beneficiária da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48417 Nr: 549-47.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocemir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Vistos.

 Tendo em vista a manifestação da patrona da parte ré, à Ref. 75, 

informando a impossibilidade de comparecer em audiência, redesigno a 
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solenidade para o dia 18/10/2018 às 14h15min, mantendo inalteradas as 

demais determinações.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67848 Nr: 871-74.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Publicos do Estado 

de Mato Grosso-FESSP/MT, Benedito Augusto Daltro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Reserva do Cabaçal/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

18/7/2018, anexado aos autos, ref. 21.

 OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - 

custas e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as 

posteriormente para juntada nos autos.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72076 Nr: 3258-62.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso - SICRED NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M Da Cunha Confecções ME, Genesmar 

Silva da Cunha Junior, Marlucia Mendes da Cunha, Diego Jesse Silva da 

Cunha Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial – ref. 41.

Ficam as partes cientes de que, decorrido o prazo, sem que tenham 

comprovado nos autos o adimplemento das custas devidas, serão 

tomadas as providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65275 Nr: 2312-27.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Nascimento Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Industria e Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Nobuyuki Yokota - 

OAB:33389

 (...) As partes acordaram que a requerida GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA realizará o pagamento da 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 10 (dez) dias corridos 

e depósito na conta poupança da representante da requerente – SONI 

ROSA NASCIMENTO PEREIRA, CPF n. 010.134.091-59, Banco do Brasil 

S.A, Agência n. 2939-4, conta poupança n. 20.659-8; caso não seja 

possível realizar desta forma, está autorizado fazê-lo através de depósito 

judicial vinculado ao processo; a representante da requerente realizou a 

imediata restituição/entrega do aparelho celular e cabo para o 

representante da requerida; cada parte arcará com os honorários 

advocatícios do seu patrono; ambas renunciam a eventual prazo recursal; 

cumprida a obrigação dá por quitados os pedidos e objeto da ação Isso 

posto e considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, tendo em vista o disposto NCPC, art. 90, § 3° e o 

acordo quanto aos honorários. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após 

solicitação do interessado, prossiga com a execução na forma disposta 

pelo Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo 

Civil – art. 513 e ss(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99939 Nr: 1402-92.2018.811.0038

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aparecido Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚE, MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que fique ciente da distribuição dos autos 

no Juizado Especial Cível sob nº 1000267-28.2018.8.11.0038.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21009 Nr: 2011-27.2008.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivelton Bortoloti Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:10990/ES, 

Renata Karla Batista e Slva - OAB:8753-OAB/MT, Sue Ellen Baldaia 

Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

6/9/2018, no montante de R$ 21,29 (vinte e um reais e vinte e nove 

centavos).

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67969 Nr: 922-85.2016.811.0038
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Amaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses 

EMBARGOS À EXECUÇÃO apenas para o fim de decotar/excluir o 

excesso apontado de R$ 4.992,57 (quatro mil, novecentos e noventa e 

dois reais e cinquenta e sete centavos) e homologar o débito total de R$ 

9.938,27 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e sete 

centavos), conforme cálculo do Instituto executado/embargante, sendo R$ 

8.922,61 (oito mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e um 

centavos) para a parte autora e R$ 1.015,66 (um mil e quinze reais e 

sessenta e seis centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, 

com data base 12/2015. Condeno a parte embargada – NCPC, art. 90, 

caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do 

processo existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência 

fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença 

cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de 

zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52401 Nr: 2332-23.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beomar José da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte devedora/executada BANCO FINASA BMC S.A, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, conforme 

calculo da contadoria judicial datado de 30/8/2018, fl. 178 (tx judiciária R$ 

842,45 + custas R$ 842,45) totalizando o valor de R$ 1.684,90.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50540 Nr: 356-78.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joana de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, todavia, por NÃO haver 

contradição na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO 

ACOLHO, mantendo inalterada a sentença atacada, assim como, diante da 

sistemática atual da legislação processual civil, em que são devidos os 

honorários advocatícios nos recursos interpostos, cumulativamente – 

NCPC, art. 85, § 1º -, majoro os inicialmente fixados em 10% (dez por 

cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas 

até a prolação da sentença.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50509 Nr: 321-21.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.742/93 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, objeto da 

lide, em favor de LUCIMAR FELICIANO, DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos 

efeitos da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da 

sentença e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal, sob 

pena da fixação de multa cominatória diária/astreinte e a adoção de 

providências no sentido de futura aplicação das medidas penais cabíveis, 

já que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no 

sentido da possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime 

de desobediência, quando destinatário de ordem judicial – REsp 

1173226/RO – Relator(a) Ministro GILSON DIPP - Órgão Julgador QUINTA 

TURMA – Data do Julgamento 17/03/2011 – Data da Publicação/Fonte DJe 

04/04/2011, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido 

monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros 

de mora, a contar da citação – Enunciado n. 204 da Súmula do STJ, bem 

como os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A 

atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar 

como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 

os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de 

poupança, salvo índice outro fixado no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20860 Nr: 1867-53.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Marcelo Santana - OAB:7834-E /MT, Marcio Sales 

de Freitas - OAB:7888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte devedora/executada ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas 

processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 9/9/2018, 

fl. 448 (tx judiciária R$ 3.077,30 + custas R$ 3.077,30) totalizando o 

montante de R$ 6.154,60.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 
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40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101807 Nr: 2205-75.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Areno Neves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar Impugnação a Contestação 

protocolada e juntada tempestivamente, ref. 8 do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73143 Nr: 421-97.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1531 Nr: 64-50.1999.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio da Veiga Durso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/ 12.208-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

15/6/2018, juntado aos autos à fl. 571, Fica a parte ciente de que, 

decorrido o prazo, sem que tenha comprovado nos autos o adimplemento 

das custas devidas, serão tomadas as providencias cabíveis, conforme 

disposto nos Provimentos nº. 40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que 

os valores descritos no referido calculo estão sujeitos a Protesto ou 

inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102481 Nr: 2527-95.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO GOMES CAMPOS - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

Contestação apresentada tempestivamente, ref. 11.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000242-15.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FIDELIS GONCALVES (REQUERENTE)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000242-15.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SILVANIA FIDELIS 

GONCALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAUDE, MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

SILVANIA FIDELIS GONÇALVES, em desfavor dos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre 

pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado 

a realização de cirurgia – ARTRODESE NA COLUNA LOMBAR –, dando à 

causa o valor de R$. 1.000,00 (mil reais). Narra que a paciente trabalha 

como Agente Comunitária de Saúde e percorre grandes distâncias a pé, 

visitando os moradores do Município de Araputanga/MT, sendo que esse 

trabalho provocou uma enfermidade na coluna, razão pela qual necessita 

passar pelo procedimento cirúrgico supracitado e por não ter condições, 

solicitou o tratamento através da rede pública. Alega a parte autora que 

sempre quando busca saber da solicitação da cirurgia, não consegue ter 

uma data agendada, sendo que a demora vêm agravando sua saúde em 

decorrência de fortes dores lombar. Atendidas as recomendações da 

CNGC, fora precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 

art. 1.317, parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área 

de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 
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própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que sofre de dores lombar e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi 

de que não foi encontrado a solicitado do procedimento cirúrgico da 

requerida. Há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, cuja 

doença foi demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, assim 

como presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

uma vez que a demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) e pode 

resultar em problemas de locomoção, uma vez que sua enfermidade é na 

coluna, sendo verificado a irreversibilidade recíproca no caso diante da 

proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando o risco mais 

grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a aparente 

irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, prevalece estes 

– NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da tutela provisória de urgência liminar, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir da sua não concessão, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, 

esclareço que o não atendimento da decisão poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e DETERMINO a intimação para que a(s) 

parte(s) demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados, especificamente ARTRODESE NA COLUNA LOMBAR 

seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, 

particular, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos da intimação, sob pena 

de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida 

idônea para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, 

devendo a parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento 

especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação 

dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e 

os materiais utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, 

art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e bancários necessários à 

expedição do alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do 

sistema BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do 

Poder Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, 

quando for obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária 

deverá apresentar nova receita médica ou relatório médico 

periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa 

renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem prejuízo disso e diante da 

existência de Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado 

de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em plantão de 24h (vinte e 

quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma cópia reprográfica para 

o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones informados para eventual 

contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 e (66) 9 9984-6940. O 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, forneça a documentação de que disponha para 

o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indique se a 

medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 21 de setembro de 2018 - 

18:14:14. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010341-90.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AITANA SILVA SILVERIO (EXEQUENTE)

AITANA SILVA SILVERIO (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 664 de 854



Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 24 de setembro de 2018. Processo: 

8010341-90.2016.8.11.0038; Valor causa: $2,504.16; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Partes do processo: EXEQUENTE: 

AITANA SILVA SILVERIO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA DO OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010328-91.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AITANA SILVA SILVERIO (ADVOGADO(A))

AITANA SILVA SILVERIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 24 de setembro de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA DA EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Processo: 

8010328-91.2016.8.11.0038; Valor causa: $10,016.64; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Partes do processo: 

EXEQUENTE: AITANA SILVA SILVERIO EXECUTADO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES (ADVOGADO(A))

DIVINO JOSE VICENTE (REQUERENTE)

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 24 de setembro de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES (ADVOGADO(A))

DIVINO JOSE VICENTE (REQUERENTE)

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 24 de setembro de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42945 Nr: 1093-83.2013.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdFMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON NOIA - OAB:10.621/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte requerida, 

através de seu patrono, via Dje, para aprsentar alegações finais no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54651 Nr: 2434-42.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSS, EdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a Exequente, através de 

seu advogado constituído, via Dje, para manifestar-se em cumprimento ao 

item 2 da decisão de ref.: 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46427 Nr: 1878-11.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes e Pansini Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para 

condenar a parte requerida MERCADO REALEZA LTDA-ME, a pagar à 

parte autora BRADESCO CARTÕES S/A, a quantia de 51.654,04 

(cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatro 

centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária a partir da data em que eram devidos os valores 

(TJMT - Ap 74376/2015, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de 

Dir. Privado), encerrando o processo com a resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Aguarde-se prazo para 

a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, 

certifique-se e aguardem-se os autos em cartório, pelo prazo de 6 (seis) 

meses para manifestação da parte interessada. Inexistindo requerimentos 

no prazo acima citado, arquive-se o presente feito com as respectivas 

baixas e cautelas de estilo.Caso contrário, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49354 Nr: 1514-05.2015.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernestina Francisca Lopes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, e por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais, no entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, o autor 

não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 

da Lei n.º 1.060/50).Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45774 Nr: 1457-21.2014.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlan Carlos de Matos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, a fim de que esclareça sobre o 

cumprimento da busca, apreensão e citação no endereço indicado à ref.: 

13, tendo em vista que não se faz possível o cumprimento da busca e 

apreensão via carta de citação pelos correios, meio através do qual 

pugnou a parte autora pelo cumprimento da liminar. Referido pedido de 

esclarecimento também se faz necessário em razão do requerimento da 

autora de nova intimação para recolhimento das custas necessárias. 

Desta feita, a fim de evitar o cumprimento de atos desnecessários e 

inúteis, intimamos a parte autora para tais esclarecimentos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45154 Nr: 1016-40.2014.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plácido Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária AZ de Ouro S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:6730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, via Dje, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção do feito, 

sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71209 Nr: 3159-60.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGENES NARDONI DA SILVA ME (JETMOBILE 

MONOGRAFIAS E RECARGAS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto 

DIÓGENES NARDONI DA SILVA – M.E E DIOGENES NARDONI DA SILVA 

em face da BANCO BRADESCO S.A, todos devidamente qualificados nos 

autos.2. Os embargantes pugnam pela concessão da justiça gratuita.É o 

breve relato. Fundamento e decido.3. Pois bem. Os embargantes 

pretendem o benefício da justiça gratuita, declarando carecer de recursos 

para custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio 

sustento.4. Anoto que, pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a 

concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, 

conforme dispõe o caput do art. 98.5. Ainda, pelo § 3º do art. 99 do CPC, 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência quando realizada por 

pessoa natural. Porém, o § 2º do referido artigo dispõe que, o juiz somente 

irá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a 

falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade.6. Cuida-se, 

portanto, de presunção relativa, que pode ser afastada por prova trazida 

pela parte contrária.7. Desse modo, deve-se verificar a comprovação da 

alegada insuficiência de recursos pelos embargantes, a justificar a 

concessão do beneficio, uma vez que, no caso em exame, os autores, em 

que pese afirmar que necessita da gratuidade da justiça, não anexou 

documento hábil no sentido de comprovar sua real situação financeira, o 

que inviabiliza o deferimento do beneficio.8. Desta forma, não evidenciada 

a miserabilidade necessária para a concessão do benefício da gratuidade 

da justiça, DETERMINO que a parte autora recolha, no prazo de 30 (trinta) 

dias, as custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena 

de indeferimento da petição inicial e extinção do feito.9. (...) .11. 

Diversamente, transcorrido o prazo do item 03 in albis, CERTIFIQUE-SE e 

TORNEM-ME os autos conclusos para sentença – código 

36.CUMPRA-SE.As providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44055 Nr: 64-61.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeane dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:MT0014305O, Bianca Reis 

Carmona - OAB:MT0015156O, Cristhiane Gaiva Mattos - 

OAB:MT0021554O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329/MT, Jose 

Antonio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21046/0, ROBERTO 

ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 26. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 12, inciso 

VII, da Lei n. 8.212/91, RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC) e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.27. CONDENO a 

parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, honorários 

advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o 

direito/benefício econômico pretendido, até a prolação desta sentença, 

nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, CUJA EXIGIBILIDADE 

PERMANECERÁ SUSPENSA e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).28. Com o trânsito em julgado devidamente certifico e 

nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, autos com as baixas e anotações 

de estilo.29. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41247 Nr: 1386-87.2012.811.0026
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Bruna Camargo Scarpatt -Me, Edilaine 

Bruna Camargo Scarpatt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42607 Nr: 714-45.2013.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo Ldta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. L. Silva Barros Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - 

OAB:SP0227541, Eduardo Garcia Nogueira - OAB:279.536 - SP, Fabio 

Andre Fadiga - OAB:SP0139961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, via Dje, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção do feito, 

sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2704 Nr: 161-86.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toni Juliano Emerick, Vanderley Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:OAB/MT 17441A, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:4.624/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

160,46 (cento e sessenta reais e quarenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 149/151. Este valor 

parcela única, para recolhimento da guia de custas processuais. Obs. 

Isento de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Arenápolis-MT, 

aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45284 Nr: 1115-10.2014.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino de Lima Selin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vendigás Comércio de Gás Ltda., José Pereira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

29959330168, Rg: 9269330, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Ação de Usucapião Extraordinário

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel Matricula nº 4.427 - 

CRI/Arenápolis.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO. I - Sem delongas DEFIRO o 

pedido de fls. 49. CITE-SE o réu por edital pelo prazo de 15 (quinze) dias. II 

– Transcorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

NOMEIO a DPE como curadora especial, a qual deverá ser intimada para 

apresentação de contestação. III - Apresentada a contestação, e alegada 

qualquer matéria constante no artigo 337 do CPC, INTIME-SE o autor para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. VI - Não apresentada, na 

contestação, nenhuma das matérias do artigo 337 do CPC, vista as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir. V – De outro vértice, compulsando os autos 

percebe-se que decisão de fls. 32, não foi cumprida integralmente, uma 

vez que pendente a citação dos confinantes (item 2). O autor apresentou, 

na inicial, como confiantes apenas o Sr. ELIONSO INACIO MACIEL e o 

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS, sendo que pelo mapa de fls. 19, nota-se que 

o lote objeto da usucapião tem como vizinhos os lotes 5, 7, 9. Desta forma, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o rol 

completo de confrontantes, para citação, sob pena de extinção do feito. V 

– Apresentado o rol, CITE-SE os confrontantes expedindo o necessário, 

do contrário, venham os autos conclusos para deliberações. CUMPRA-SE. 

Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 21 de setembro de 2018

Emanuel Daniallen do Amaral Gomes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45627 Nr: 1356-81.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Considerando resultado do agravo de instrumento e que até a presente 

data não há nos autos o indeferimento administrativo do benefício 

pleiteado, INTIME-SE a parte autora, através do seu advogado constituído 

nos autos, para que dê entrada com o requerimento administrativo no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, 

cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão do beneficio 

previdenciário pleiteado.

3. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 
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DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

Na intimação supra deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

4. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

5. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43484 Nr: 1691-37.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando Luiz de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Considerando resultado do agravo de instrumento e que até a presente 

data não há nos autos o indeferimento administrativo do benefício 

pleiteado, INTIME-SE a parte autora, através do seu advogado constituído 

nos autos, para que dê entrada com o requerimento administrativo no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, 

cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão do beneficio 

previdenciário pleiteado.

3. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

Na intimação supra deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

4. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

5. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42328 Nr: 318-68.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Considerando resultado do agravo de instrumento e que até a presente 

data não há nos autos o indeferimento administrativo do benefício 

pleiteado, INTIME-SE a parte autora, através do seu advogado constituído 

nos autos, para que dê entrada com o requerimento administrativo no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, 

cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão do beneficio 

previdenciário pleiteado.

3. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

Na intimação supra deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

4. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

5. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41769 Nr: 1985-26.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Maria Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Considerando resultado do agravo de instrumento e que até a presente 

data não há nos autos o indeferimento administrativo do benefício 

pleiteado, INTIME-SE a parte autora, através do seu advogado constituído 

nos autos, para que dê entrada com o requerimento administrativo no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, 

cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão do beneficio 

previdenciário pleiteado.

3. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

Na intimação supra deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

4. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

5. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41213 Nr: 1345-23.2012.811.0026
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 03 (três) meses.

3. Após o decurso do prazo, isto é, ultrapassado o dia 20/10/2018, 

INTIME-SE a parte autora através do seu advogado constituído para que 

realize a juntada de cópia da decisão administrativa que indeferiu o 

benefício pleiteado no prazo de 05 (cinco) dias.

 4. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

Na intimação supra deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

5. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

6. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41204 Nr: 1336-61.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roque Gardim Rubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Considerando resultado do agravo de instrumento e que até a presente 

data não há nos autos o indeferimento administrativo do benefício 

pleiteado, INTIME-SE a parte autora, através do seu advogado constituído 

nos autos, para que dê entrada com o requerimento administrativo no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, 

cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão do beneficio 

previdenciário pleiteado.

3. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

Na intimação supra deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

4. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

5. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49783 Nr: 1716-79.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Régis Fabiano Vieira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, 

às 15h50min., a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49819 Nr: 1732-33.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Martins de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, 

às 13h30min., a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49817 Nr: 1731-48.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Castro Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 11/12/2018, 

às 15h20min., a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48269 Nr: 978-91.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Willian Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 
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via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, 

às 14h50min., a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48181 Nr: 930-35.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter dos Santos Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, 

às 14h40min., a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47215 Nr: 391-69.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orgelio Elias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, 

às 13h30min., a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47658 Nr: 655-86.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Mario Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11226

 Impulsionam se os presentes autos para INTIMAR A PARTE REQUERIDA, 

onde consta como patrono habilitado para receber as intimações: Dr. 

Rogério Anastácio Chaves, OAB/MT n°11.226, representando o polo 

passivo, acerca do movimento "Com Resolução do Mérito->Improcedência" 

de 23/03/2018, e também desde já se proceda a Intimação do referido para 

que apresente no prazo de 15 dias, suas Contrarrazões ante ao Recurso 

de Apelação interposto pela Parte Autora no dia 28/03/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50631 Nr: 54-46.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidson Mendes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, 

às 14h, a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64074 Nr: 4622-71.2017.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moacir Barbero Herrero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Washington Luiz de 

Souza Lopes, JUNIOR ANTONIO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias especifique 

as provas que pretende produzir em audiência, justificando a sua 

pertinência ou, se for o caso, opte pelo julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45517 Nr: 1286-64.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENITA PINHO TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Considerando resultado do agravo de instrumento e que até a presente 

data não há nos autos o indeferimento administrativo do benefício 

pleiteado, INTIME-SE a parte autora, através do seu advogado constituído 

nos autos, para que dê entrada com o requerimento administrativo no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, 

cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão do beneficio 

previdenciário pleiteado.

3. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

Na intimação supra deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

4. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

5. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71974 Nr: 5411-78.2017.811.0088
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVA BEZERRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural, proposta por IVA BEZERRA TORRES SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Recebida a inicial (ref. 08), foi determinada a citação do requerido.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

14.

A impugnação à contestação encontra-se acostada à ref. 17.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais, declaro o feito saneado.

No mais, considerando que a parte autora pugnou pela produção de prova 

testemunhal, bem como que em sede de contestação a requerida pleiteou 

pelo depoimento pessoal da requerente, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 14 horas e 15 minutos, 

devendo as partes apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se as partes, devendo comparecerem ao ato acompanhadas de 

suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72127 Nr: 5528-69.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural, proposta por MARINALVA DA SILVA SANTOS 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Recebida a inicial (ref. 08), foi determinada a citação do requerido.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

13.

A impugnação à contestação encontra-se acostada à ref. 17.

Intimadas, para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte 

autora pugnou pela produção de prova testemunhal. O requerido não se 

manifestou.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais, declaro o feito saneado.

No mais, considerando que a parte autora pugnou pela produção de prova 

testemunhal, bem como que em sede de contestação a requerida pleiteou 

pelo depoimento pessoal da requerente, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 13 horas e 30 minutos, 

devendo as partes apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se as partes, devendo comparecerem ao ato acompanhadas de 

suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79159 Nr: 4231-90.2018.811.0088

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta forma, INDEFIRO a concessão da liminar em virtude da 

necessidade de maiores informações para a formação do convencimento 

motivado e porque ausentes estão os requisitos legais.Determino a 

notificação da autoridade coatora, nos termos do art. 7º, I da lei 12.016/09, 

devendo lhe ser enviada cópia da inicial e dos documentos que a 

acompanharam, para que em 10 dias preste informações.Cientifique-se o 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, na forma 

do artigo 7º, II da Lei 12.016/09.Após o prazo para apresentação de 

informações, abra-se vista ao Ministério Público (artigo 12 da Lei 

12.016/09).Por fim, voltem conclusos para decisão. Diligências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77688 Nr: 3225-48.2018.811.0088

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM JOSE SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGO DA SILVA - 

OAB:25225/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação das partes para 

especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41330 Nr: 1718-96.2011.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO SOMBRA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FREIRE E SILVA - 

OAB:OAB-SP 200391-B, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 Vistos.Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais 

proposta por Maria do Socorro Sombra Feitoza em desfavor de 

Construtora Norberto Odebrecht S. A.Aduz, a autora, em síntese, que 

reside há cerca de 24 (vinte e quatro) anos no imóvel residencial 

localizado na Rua Lírio Denardi, nº 345, Cidade Alta, nesta Cidade e 

Comarca, sendo que no ano de 1987 edificou um casa de alvenaria no 

local.(..)É o relato. Decido.Encontrando-se o feito pendente de análise do 

requerimento de prova pericial pelas partes, bem como das preliminares 

arguidas em sede de contestação, passo à análise do feito.Quanto às 

preliminares arguidas na contestação, entendo que não merecem 

prosperar, explico.(...)Quanto a arguição de ilegitimidade passiva, entendo 

que tal alegação deverá ser apreciada após regular instrução, pois se 

confunde com o mérito. Desta forma, afasto as preliminares 

arguidas.Assim, como não há nulidades ou questões pendentes a serem 

apreciadas, razão pela qual DECLARO O FEITO SANEADO.No mais, 

quanto ao pedido de prova pericial, constato que merece ser deferido. 

Ora, eventual extensão dos danos provados à parte autora só poderão 

ser quantificados por profissional habilitado, bem como a comprovação de 

eventual nexo de causalidade entre a conduta e culpa da ré e o dano 

causado a parte autora.Diante disso, defiro a prova pericial suscitada, 

entretanto, considerando que foi deferido o benefício da justiça gratuita à 

parte autora, bem como que a requerida também pugnou pela produção de 

prova pericial, determino que essa última arque com o valor da 

perícia.Defiro, ainda, a inversão do ônus da prova pleiteada pela parte 

autora, uma vez que a requerida é quem detém as informações técnicas 

relativas ao eventual evento danoso.Certifique-se o Senhor Distribuidor 
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acerca da existência de perito na área de Engenharia Civil cadastrado 

neste Juízo. Após, retornem conclusos para ulteriores 

deliberações.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51983 Nr: 716-23.2013.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA MARIA VIEIRA BARBOSA CABRITA, PEDRO 

MIGUEL SOARES CABRITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIPUANÃ, UNIÃO 

FEDERAL, ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL MUNICIPAL SANTO 

ANTONIO - ARIPUANÃ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Visando evitar futura alegação de nulidade, acolho as razões expostas na 

petição de fls. 276/278 e determino que a citação da União seja 

encaminhada à Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso. Por 

conseguinte, torno sem feito à citação realizada às fls. 279.

No mais, cumpra-se com URGÊNCIA a determinação acima, 

observando-se as determinações da decisão inicial (fls. 190).

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51190 Nr: 1957-66.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE 

MADEIRA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOYDO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:7.719-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Hora Cardoso - 

OAB:OAB/SP 259.805, Edson Freitas de Oliveira - OAB:OAB/SP 

118.074

 Vistos.

Ante o teor da petição do requerido de fls. 161/162, nos termos do art. 10 

do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte autora, para 

que se manifeste, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de anuência tácita.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50782 Nr: 1520-25.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVANETH FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR NILTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:4.764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Edevaneth Ferreira da Cruz 

em face de Vilmar Nilto Cardoso.

Devidamente intimada, por sua advogada constituída, a parte exequente 

para manifestar-se do teor da certidão negativa do Oficial de Justiça (fls. 

79), esta permaneceu inerte (fls. 83).

O feito encontra-se paralisado há mais de 02 (dois) anos.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

No caso dos autos, a parte exequente, mesmo devidamente intimada 

através de sua advogada constituída, não promoveu os atos que lhe 

incumbia, a fim de dar seguimento ao presente processo.

 DISPOSITIVO

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Suspensa a cobrança de eventuais custas processuais, ante a gratuidade 

deferida (fls. 64).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55113 Nr: 1650-44.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL ASSUNÇÃO LTDA ME, 

MARCELO VASCONCELOS ASSUNÇÃO, LARA CRISTINA VASCONCELOS 

ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Autorizo a inclusão do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas-SEBRAE no polo ativo da presente ação, uma vez que ainda 

não houve a citação dos executados.

No mais, tendo em vista que a parte exequente solicitou diligência visando 

localizar o endereço atualizado dos executados, defiro o pedido de 

diligência para a pesquisa de endereço, por meio do sistema INFOJUD.

Após, com a juntada de informações, intime-se a parte exequente, para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54772 Nr: 1336-98.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA GAUCHO LTDA EPP, ALOIR 

PEIXER, NEUZA DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Anote-se no sistema processual informatizado, bem como na capa do 

processo os nomes dos advogados Gustavo R. Góes Nicoladelli e Fabiúla 

Muller Koenig, devendo as futuras intimações serem dirigidas a eles.

No mais, aguardem-se os autos no arquivo provisório até a data de 

22/09/2019, consoante determinado na decisão de fls. 72.

Decorrido o prazo de suspensão, certifique-se e intime a parte autora, 

nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, venham conclusos para 

extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53220 Nr: 2001-51.2013.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO CARVALHO TELES, CELI MENDES TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese já ter sido homologada a partilha de bens dos autores (fls. 

280/281), verifico que razão assiste a Oficiala Registradora quando da 

emissão da nota de exigência registral de nº 011/2016.

Diante disso, determino que os requerentes apresentem aos autos petição 
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discriminando, individualizadamente, os bens elencados na exordial e seus 

valores venais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Consigno, ainda, que a mencionada manifestação deverá ser assinada 

pelos dois requerentes.

Cumprida a determinação acima, retornem conclusos para eventual 

homologação.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52669 Nr: 1455-93.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conquanto a parte requerida alegue que não foi intimada do teor da 

sentença de fls. 113/115, ante o teor da certidão de fls. 152 e elementos 

dos autos, constato que essa encontra-se equivocada, explico.

Compulsando os autos, bem como em consulta ao Sistema Apolo, verifico 

que a sentença de procedência foi prolatada na data de 22/09/2015, 

sendo o processo remetido à autarquia requerida para ciência da 

mencionada decisão em 03/11/2015, o qual teve sua carga realizada em 

04/11/2015 e recebida neste Juízo em 28/01/2016. Assim, embora não 

haja Aviso de Recebimento no processo, verifico que o requerido foi 

devidamente intimado da referida sentença. Desta forma, mantenho a 

certidão de trânsito em julgado de fls. 117.

No mais, tendo em vista a concordância da parte autora (fl. 149/150), 

homologo o cálculo de fls. 145/146, para que surta seus legais efeitos.

Intimem-se as partes desta decisão.

Após, expirado o prazo para eventual recurso, expeçam-se as 

competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV e/ou precatório, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para pagamento do débito, em 

consonância com as disposições contidas nos artigo 910, § 1º, do NCPC e 

100, § 3º da CF/88.

 Sirva-se a presente como mandado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50022 Nr: 714-87.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PASSOS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que já fora produzida prova testemunhal (fls. 76/79), certa 

de que as provas produzidas serão utilizadas no momento da prolação da 

sentença, determino a intimação da parte autora, para que diga se ratifica 

as provas já produzidas, devendo manifestar, ainda, se são suficientes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Certifique-se, ainda, o eventual decurso de prazo para a parte requerida 

manifestar as provas que pretende produzir.

Após, conclusos para deliberações.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50015 Nr: 707-95.2012.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que já fora produzida prova testemunhal (fls. 44/47), certa 

de que as provas produzidas serão utilizadas no momento da prolação da 

sentença, determino a intimação da parte autora, para que diga se ratifica 

as provas já produzidas, devendo manifestar, ainda, se são suficientes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, conclusos para deliberações.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41674 Nr: 308-66.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL VIEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Abel Vieira Ferreira 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social –INSS (fls. 149).

Às fls. 151-v, a parte executada informou o óbito do exequente.

Devidamente intimadas as advogadas do autor, para procederem à 

habilitação de eventuais herdeiros, estas permaneceram inertes (fls. 160).

O feito encontra-se paralisado há mais de 09 (nove) meses.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

No caso dos autos, a parte exequente, mesmo devidamente intimada 

através de suas advogadas constituídas, não promoveu os atos que lhe 

incumbia, a fim de dar seguimento ao presente processo.

 DISPOSITIVO

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Suspensa a cobrança de eventuais custas processuais, ante a natureza 

da ação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56703 Nr: 491-32.2015.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620, 

WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos etc.

 Redesigno a presente audiência para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

15h30min. Expeça-se o necessário para a realização do ato. Justifico a 

data em razão da lotada pauta de audiência deste juízo. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62385 Nr: 2162-56.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELLEN JUHAS JORGE - OAB:20129-A, Ellen 

Juhas Jorge - OAB:24.680-A, Jéssica Valéria Ferreiro - OAB:12074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na 

inicial, e por consequência, julgo extinto o presente feito, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, confirmando integralmente a tutela antecipada 

deferida e condenando o requerido a:a)se abster de praticar novos atos 

de parcelamento do imóvel denominado Jardim Paraná II;b)apresentar, no 

prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da presente 

sentença, cópia de todos os contratos de compra e venda e rol de 

adquirentes dos lotes por ele vendidos;c)pagar todos os custos relativos 

à regularização do loteamento implementado na área de terras matriculada 

sob o nº. 1122 do Ofício de Registro de Imóveis de Aripuanã, a fim de 

adequá-la às exigências legais, o que deverá ser apurado em competente 

liquidação de sentença.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais. Sem condenação em honorários advocatícios de 

sucumbência (art.18, da Lei 7.347/85).Cumpram-se as disposições do 

Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, no que for 

aplicável.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Oportunamente, arquive-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-34.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO COELHO (REQUERENTE)

DIEGO COELHO COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MOTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000082-34.2018.8.11.0088. REQUERENTE: DIEGO COELHO, DIEGO 

COELHO COMERCIO - EPP REQUERIDO: CRISTIANE MOTA DA SILVA 

Vistos. Acolho em parte o pedido da requerida de id 15405160 e determino 

a suspensão da audiência de conciliação designada retro. No mais, 

intime-se a parte autora, para que se manifeste quanto à alegação da ré 

(id 15405160), no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei. Após, 

certifique-se e retornem conclusos para deliberações. Intimem-se. Às 

providências. Aripuanã, 19 de setembro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-16.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação, designada para o dia 08 de novembro de 2018 às 14 horas, a 

ser realizada na sala de audiências do Juizado Especial desta comarca..

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-77.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO (ADVOGADO(A))

FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARIPUANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000105-77.2018.8.11.0088. REQUERENTE: FLORISMUNDO ANDRADE DE 

OLIVEIRA SEGUNDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARIPUANA Vistos. 

Trata-se de Ação Anulatória c/c pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por Florismundo Andrade de Oliveira Segundo em desfavor da 

Fazenda Pública do Município de Aripuanã. Ao perlustrar o processo, 

verifico que o requerido é pessoa jurídica de direito público. Assim, 

torna-se impossível o processamento da ação em tela em sede de Juizado 

Especial. O art. 8º da Lei nº 9.99/95 – Lei dos Juizados Especiais, dispõe: 

“Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, AS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. (grifo 

nosso) (...) Considerando o fato do requerido ser pessoa jurídica de direito 

público, bem como em consonância com a vedação expressa na Lei dos 

Juizados Especiais, a extinção do processo é medida que se impõe. De 

mais a mais, não há falar em remessa dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública, uma vez que a ação foi direcionada ao Juizado Especial 

Cível desta Comarca. Diante do exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Cumpra-se. 

Aripuanã, 20 de agosto de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-61.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (ADVOGADO(A))

EDILSON VOLNEI HAHN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MERCANTIL ADHARA LTDA (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010040-61.2014.8.11.0088 REQUERENTE: EDILSON VOLNEI HAHN 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MERCANTIL ADHARA LTDA Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. O 

recurso foi interposto tempestivamente, merecendo ser conhecido (evento 

nº 12080493). Porém, há manifesto caráter infringente nos embargos, o 

que não é cabível nesta via recursal. O embargante requer discutir matéria 

de mérito decidida e fundamentada na sentença. Todos os pontos 

elencados nos embargos de declaração foram examinados e decididos na 

sentença. Não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão 

atacada e, por isso, incabíveis os embargos. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA EX-PREFEITO. 

PRERROGATIVA DE FORO. PRONUNCIAMENTO DO STF SOBRE A 

CONSTITUCIONALIDADE DA NOVEL REDAÇÃO DO ART. 84 DO CPP (LEI 

10.628/02). INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. EFEITO 

INTERRUPTIVO ENCARTADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO, APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 

DO CPC. INOCORRÊNCIA.) 1. O inconformismo, que tem como real escopo 

a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto 

inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, 

em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. (...) 3. (...) 4. Embargos 

de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 805.278 – PR 

(2005/0203876-6) Rel. Min. Luiz Fux). Desta forma, a via recursal correta 
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para o inconformismo da exequente não é adequada. Isso posto, REJEITO 

os embargos de declaração. Cumpram-se as disposições da sentença 

proferida. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas e cautelas de estilo. Diligências necessárias. 

Aripuanã, 28 de agosto de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010103-52.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

MIGUEL ROMAO DE AVILA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE (ADVOGADO(A))

ADILSON ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010103-52.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: MIGUEL ROMAO DE AVILA 

EXECUTADO: ADILSON ALVES DE SOUZA Vistos. Antes de analisar o 

pedido de remoção do bem penhorado no id 12297443, diga o exequente 

sobre seu interesse na ADJUDICAÇÃO de referido veículo. Com efeito, se 

o exequente pretende alienar o bem judicialmente (e não adjudicá-lo) não 

há razão para que a remoção ocorra, uma vez que a alienação pode ser 

efetivada no juízo deprecado. É sabido que um dos princípios que norteiam 

a execução é o da menor onerosidade ao executado. Assim, não há razão 

para privar o executado do uso do bem, já penhorado, sem que o 

exequente pretenda, ao final, adjudicá-lo. Assim, diga o exequente, no 

prazo de cinco dias, sob as penas da lei. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã, 18 de setembro de 2018. 

(assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-04.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA CELESTE DA VITORIA BASSETI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000041-04.2017.8.11.0088. REQUERENTE: VANDA CELESTE DA VITORIA 

BASSETI REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Intimem-se as partes, 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a 

necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias, arrolando eventuais 

testemunhas, sob pena de preclusão e julgamento do feito. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 09 de julho de 2018. 

(assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-74.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação de ref. 10182561, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-07.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

JORGE ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. GONCALVES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010052-07.2016.8.11.0088 REQUERENTE: JORGE ANTONIO DE 

CARVALHO REQUERIDO: R. F. GONCALVES - ME Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que o AR de intimação da requerida para audiência de 

conciliação designada para a data de 13/06/2017 retornou com a 

informação “não existe o número” (id 8880223). Assim, CHAMO O FEITO À 

ORDEM e indefiro o pedido de julgamento antecipado da lide. No mais, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 

2018, às 13 horas e 30 minutos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã, 28 de agosto de 2018. (assinada 

digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 17/2018-DF - O MM Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

de Brasnorte, Dr. VICTOR LIMA PINTO COELHO, no uso de suas 

atribuições legais TORNA PÚBLICO o Gabarito Oficial da prova realizada 

no dia 15 de setembro de 2018 bem como a Relação Preliminar dos 

Classificados em conformidade com o Edital n. 014/2012/GSCP, de 

17/05/2012, bem como com Edital n. 12/2018/DF disponibilizado no Diário 

de Justiça Eletrônico - MT n. 10303/2018, em 27/07/2018.

* O Edital n° 17/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53039 Nr: 1454-72.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O, Moacir Ortega - OAB:7086-A

 Vistos etc.

Trata-se de Procedimento instaurado pelo Ministério Público, objetivando o 

cumprimento da pena imposta em sentença.

Instruído o feito, restou demonstrado nos autos que o reeducando cumpriu 

integralmente a pena que lhe foi imposta.

Oportunamente, ouvido o representante do Ministério Público, o Promotor 

de Justiça requereu a declaração da extinção da pena imposta ao 

reeducando em razão do seu cumprimento integral e ainda, pugnou pelo 

arquivamento do feito com as baixas e as anotações de estilo.

É o sucinto relato. Fundamento. Decido.

Analisando os autos com acuidade, verifico que o apenado cumpriu 

integralmente a pena que lhe foi imposta, restando, desse modo, extinta a 

punibilidade, pela razão fática ora delineada.

Com efeito, DECLARO EXTINTA A PENA do reeducando já qualificado 

nestes autos e, via de consequência, determino o ARQUIVAMENTO do 

presente feito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

baixas e as cautelas devidas.

Oficie-se ao TRE comunicando o teor desta decisão, bem como aos 

demais órgãos pertinentes.

Intime-se e cientifique o representante Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23156 Nr: 836-69.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILTON SIQUEIRA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Sentença com resolução de mérito

Vistos etc.

 Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a prática do delito em tela.

Instruído o feito, oportunamente foi ouvido o representante do Ministério 

Público que pugnou pelo arquivamento dos autos, em sendo ainda, extinta 

a punibilidade, pela ocorrência da prescrição.

É O RELATÓRIO, DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos em epígrafe, verifica-se que, a pretensão punitiva 

estatal resta extinta, por ocorrência da prescrição pelo máximo da pena 

em abstrato cominada ao crime.

Cediço é que, uma vez praticado o crime, nasce para o Estado a 

pretensão punitiva. Entretanto, o exercício dessa pretensão não é, em 

regra, perpétuo, estando condicionado a certo lapso de tempo.

 Assim sendo, ao tempo em que acolho integralmente a manifestação 

ministerial retro, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura, do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato, em razão 

da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pelo máximo da pena 

em abstrato cominada ao crime, extinguindo também o presente 

procedimento.

Após o transitado em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos, com as baixas e as anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I.

 Cumpra-se, expedindo, se necessário, o adequado e servindo a cópia 

desta decisão como mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19792 Nr: 473-53.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc.

 Trata-se de Procedimento instaurado pelo representante do Ministério 

Público, objetivando o cumprimento da pena imposta, em razão da prática 

do delito em tela.

 Instruído o feito, oportunamente, ouvido o membro do Parquet, esse 

pugnou pela declaração da extinção da punibilidade, por ocasião da 

incidência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 107, 

IV, do Código Penal.

É O RELATO, DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Prima facie, cumpre registrar que, conforme é cediço, a prescrição 

consubstancia-se na perda do direito de punir do Estado em virtude do 

decurso do tempo, manifestando-se sob duas formas: a prescrição da 

pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória.

No caso em tela, o trânsito em julgado da sentença condenatória operado 

para a acusação, constitui termo inicial do prazo prescricional da 

pretensão executória, conforme inteligência do art. 112, I, do Código Penal.

E, considerando tal somado ao disposto nos arts. 109 e 110, ambos do 

Código Penal, verifico que a prescrição da pretensão executória estatal da 

pena privativa de liberdade já se operou nestes autos.

Diante do exposto, em consonância à manifestação ministerial reto, com 

fundamento nos artigos: 107, IV, primeira figura; 109; 110 e 112, todos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(s) autor(es) do fato e, 

via de consequência, declaro a incidência da prescrição da pretensão 

executória em favor daquele(s), extinguindo também o presente feito, eis 

que eventual pena de multa, também encontra-se prescrita por força do 

art. 114, II, do Código Penal.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as 

anotações de estilo.

P. R. I.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo, acaso necessário, o adequado e, servindo a cópia 

d e s t a  d e c i s ã o  c o m o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54549 Nr: 1142-62.2014.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR SANSÃO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:MT / 3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada de correspondência Devolvida ref. 31, e visando o devido 

impulsionamento dos autos intimo a parte requerente, na pessoa de suas 

advogadas, a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70407 Nr: 1015-85.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIZZI, DINORVAN RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:OAB/MT 17.738, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça (refs. 19 e 20), a seguir transcrita: "CERTIDÃO: Eu, Oficial de 

Justiça abaixo assinado, CERTIFICO que o valor depositado para a 

realização da diligencia foi de R$ 23,60 (vinte e três reais e sessenta 

centavos), porem, o valor correto para o deslocamento é de R$ 156,24 

(cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), pois a 

propriedade rural dos citandos é vizinha ao Balneário da Pousada Trairão, 

este endereço sim, cadastrado no sistema de Emissão de Guias. Portanto 

ainda falta à parte autora efetuar o pagamento do restante da 

complementação no valor de R$ 132,64 (cento e trinta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos) relativo ao ato de CITAÇÃO dos devedores. 

Reitero que, para os demais atos, novas diligencias serão realizadas, 

repetindo-se, portanto, os mesmos valores. Assim, aguardo com o 

r.mandado em mãos para dar seu devido cumprimento após o pagamento 

da guia no valor faltante. Nada mais a certificar, assino e dou fé. 

Brasnorte/MT, 21 de setembro de 2018. Carlos Giuliano Rodrigues da 

Costa. Oficial de Justiça. Matricula 25962."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69165 Nr: 192-14.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante a juntada de petição e guia de pagamento de ref 40, 

impulso os autos para promover a intimação da parte autora na pessoa de 

seu advogado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

requerer o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53247 Nr: 175-17.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEOTONIO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 
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OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE ação em face do INSS 

para reconhecer e averbar o período de trabalho rural de 13/06/1971 a 

08/07/1983 e 01/06/1984 a 30/09/1988, e condenar o requerido a 

conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição com RMI calculado com base nos recolhimentos efetuados 

junto ao INSS, com o consequente pagamento dos valores devidos e 

atualizados desde a DER, qual seja 23/05/2011, observada a prescrição 

quinquenal. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única 

vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

DETERMINO ainda, que o Requerido implante, em dez dias, o benefício 

previdenciário. Para tanto, OFICIE-SE o posto do INSS em Cuiabá/MT, 

devendo ser encaminhados os documentos necessários. CONDENO, por 

fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre as prestações em atraso (Súmula 111/STJ). Sem custas. Sem 

reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50588 Nr: 121-22.2012.811.0100

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAIRTON SILVEIRA DE ÁVILA, 

brasileiro(a), Telefone (48) 9967-3098. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. Noto que o requerido foi citado, mas não apresentou 

contestação, razão porque DECRETO a sua REVELIA e lhe NOMEIO nesta 

oportunidade o(a) Dr(a). Dra. Daniella Maia Dutra (OAB-MT n. 18.410-B) 

para atuar como Advogado(a) Dativo(a)”. Memoriais remissivos pelas 

partes. O Ministério Público pugnou pela procedência do pleito inicial. O 

MM. Juiz prolatou a seguinte SENTENÇA: “Vistos. De proêmio, anoto que a 

revelia em matéria de alimentos não tem o condão de produzir os efeitos 

da revelia, forte no seguinte julgado doméstico: “(...) Nas ações 

concernentes a alimentos, por tratar-se de direito indisponível, são 

inaplicáveis os efeitos da revelia. A ausência de resposta no prazo legal 

não implica em presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor da 

ação de revisão de alimentos. (Apelação nº 25516/2011, 1ª Câmara Cível 

do TJMT, Rel. Orlando de Almeida Perri. j. 19.07.2011, unânime, DJe 

25.07.2011)”. Claro que o silêncio do requerido há bastante tempo deve 

preponderar em prestígio do enfoque protetivo voltado em favor dos 

interesses das crianças e não do requerido, maior e capaz, o que induz 

certa veracidade dos fatos contra ela articulados, tanto mais porque a 

autora cuida do filho apenas com suas rendas. Depois, embora ela declara 

que o genitor pague pensão, também expõe que ele o faz de forma 

bastante irregular, por vezes atrasando meses seguidos. O pleito merece 

procedência. Nessas circunstâncias, resta caracterizada a necessidade 

dos alimentos e informada a possibilidade do(a) demandado(a) em 

supri-los. Ele não pode se eximir de suas obrigações maternas, deixando 

seus filhos sem recursos suficientes, já que não há elementos nos autos 

a indicar que contribui regularmente com os alimentos. Frise-se que a 

obrigação alimentícia deve ser compatível com as necessidades da parte 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, conforme regra do art. 

1.694, § 1º, do Código Civil, assim como as disposições da Lei n.° 

5.478/1968 (trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade). Assim, são 

devidos alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes e 

nem pode prover a própria mantença pelo seu trabalho e aquele de quem 

se reclamam pode fornecê-los sem desfalque necessário ao seu 

sustento. Trata-se de inteligência contida no art. 1.695 do Código Civil, 

encontrando-se presentes as nuanças retro citadas, fincadas no trinômio 

sobredito e nas condições financeiras e de vida de cada um dos 

contendores. A propósito, importante transcrever a lição de YUSSEF SAID 

CAHALI: “A obrigação de alimentos fundada no jus sanguinis repousa 

sobre o vínculo de solidariedade que une os membros do agrupamento 

familiar e sobre a comunidade de interesse, impondo aos que pertencem 

ao mesmo grupo o dever recíproco de socorro. (In “Dos Alimentos”, 3.ª 

ed., Ed. RT., pág. 700)”. Destarte, resta patente a responsabilidade do(a) 

requerido(a), que deve ser chamado(a) a contribuir melhor para a criação 

e sustento do(s) filho(s), mesmo porque nada indica que o(a) impeça de 

ter rentabilidade que lhe garanta os proventos mínimos para uma 

existência digna. O valor dos alimentos, cingidos ao trinômio suso 

mencionado, deve ser fixada em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, 

valor razoável que atende a realidade das partes envolvidas. Além deste 

valor, deve o(a) réu arcar ainda com eventuais despesas extraordinárias 

de tratamento médico, odontológico, farmacêutico e escolares que se 

fizerem necessários ao filho, na proporção de 50% do que for 

despendido, a ser demonstrado mediante documento hábil. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

estribado no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil, razão por que 

CONDENO o(a) requerido(a) ao PAGAMENTO de PENSÃO ALIMENTÍCIA no 

importe 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, equivalente hoje a R$ 

217,20 (duzentos e dezessete reais e vinte centavos), proporção essa a 

ser mantida toda vez que houver alteração do piso salarial nacional, 

devendo o depósito ser efetuado até o dia 10 de cada mês, na Conta 

Bancária n. 12.234-3, Agência: 3945-4, do Banco do Brasil em nome da 

genitora. Além disso, o(a) requerido(a) arcará com 50% das despesas 

extraordinária com saúde e educação. ISENTO as partes de pagar as 

custas e as despesas processuais. Autor(a) que tem o patrocínio do(a) 

Ministério Público, cuja benesse é sintomática. Estendo o benefício à outra 

parte. ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 1 URHa cada 

advogado atuante. EXPEÇA-SE certidão e anote-se no relatório de acordo 

com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e capítulo I, sessão 12, da CNGC, 

feitas as comunicações semestrais devidas. Sentença publicada em 

audiência, SAINDO os presentes intimados. REGISTRE-SE. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, ANOTE-SE, BAIXE-SE e 

ARQUIVE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 24 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24452 Nr: 688-24.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMAR RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGRIMAR RODRIGUES RAMOS, Filiação: 

João Pie Ramos e Maria L. R. Ramos, data de nascimento: 28/12/1959, 

natural de Ponta Porã-PR. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira 

figura e no artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do autor do fato AGRIMAR RODRIGUES RAMOS, em 

razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pelo máximo da 

pena em abstrato cominada ao crime, extinguindo também o presente 

processo.Após o transitado em julgado, que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos, com as baixas e as anotações de estilo.Ciência 

ao Ministério Público.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo 

a cópia desta decisão como o necessário mandado/carta/carta 

precatória/ofício.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIELE MONIKY DA 

SILVA PASSAMANI, digitei.

Brasnorte, 12 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50434 Nr: 1366-05.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FRENZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AROLDO FRENZEL. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo executivo, ante o pagamento do débito. Custas pela 

executada.P.I.C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 20 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 520 Nr: 733-04.2005.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BRASNORTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453

 Ante a certidão de Avaliação do Oficial de Justiça acostada a fls. 631 a 

634, e visando o devido impulsionamento dos autos intimo a parte 

Executada a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51404 Nr: 941-41.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON GRENZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Crystopher Strangherlin 

Brizola - OAB:22583/O, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64863 Nr: 1014-37.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc., De início, em consonância à manifestação ministerial contida à 

ref.: 19 deste feito, ao tempo em que DEFIRO o pedido da defesa juntado à 

ref.: 14 dos autos, DETERMINO, a expedição da competente carta 

precatória ao Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, eis que 

DEPRECO aquele Juízo o ato de fiscalizar o cumprimento por parte do 

acusado GILVÃ RIBEIRO SCHMITT das medidas cautelares diversas da 

prisão a ele impostas nos autos da Representação Criminal – código n.º 

64379, ora retificadas, quais sejam:a) CONFIRMAR/INFORMAR endereço, 

onde poderá ser encontrado, comunicando previamente ao Juízo eventual 

mudança;b) COMPARECER mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia 

útil, na Secretaria do Juízo, onde estiver residindo, para informar e 

justificar suas atividades; c) NÃO SE AUSENTAR da Comarca, onde 

estiver residindo, por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização prévia do 

Juízo, uma vez que a permanência é conveniente para a instrução 

criminal; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO 

TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com 

efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de 

tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em 

locais abertos ao público em geral;e) RECOLHER-SE em sua residência no 

período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por 

motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo da 

Comarca, onde estiver residindo ef) NÃO SE ENVOLVER em outro fato 

criminalmente ilícito.[...], não sendo o caso de julgamento antecipado da 

lide, [...], DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 21 

de novembro de 2018 às 14h00min.Intimem-se: o acusado, o defensor 

constituído Dr. Sílvio César dos Santos (OAB – MT 7806-B), o 

representante do Ministério Público, bem como as testemunhas da 

acusação e da defesa, que são comuns.Às providências.Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho como o 

necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71847 Nr: 1853-28.2018.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO ACCO, LUCIMARI ROSSATO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usimat Destilaria de Álcool Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262-MT, Fábio Valente - OAB:8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 16:40 horas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24891 Nr: 1127-35.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCINO RIBEIRO DA SIVLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DERCINO RIBEIRO DA SIVLA, Cpf: 

65055888172, Rg: 12188042, Filiação: Norvalino Ribeiro da Silva e Maria 

Madalena da Silva, data de nascimento: 06/01/1969, brasileiro(a), natural 

de Alicio-MG, casado(a), lavrador, Telefone 9929.4380. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira 

figura e no artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA 
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A PUNIBILIDADE do autor do fato DERCINO RIBEIRO DA SILVA, em razão 

da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pelo máximo da pena 

em abstrato cominada ao crime, extinguindo também o presente 

processo.Após o transitado em julgado, que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos, com as baixas e as anotações de estilo.Ciência 

ao Ministério Público.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo 

a cópia desta decisão como o necessário mandado/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIELE MONIKY DA 

SILVA PASSAMANI, digitei.

Brasnorte, 20 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51632 Nr: 57-75.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTER MARIN, Rg: 768501, Filiação: 

Dilza Vilharga Marin e Eduardo Marin, brasileiro(a), convivente, 

motorista/tratorista, Telefone 66.9622.9801. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretenção 

punitiva estatal em face do réu VALTER MARIN, para:a) ABSOLVÊ-LO da 

imputação do crime tipificado no art. 147, do Código Penal e;b) 

CONDENÁ-LO nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, com as 

implicações da Lei n°. 11.340/2006.Em observância as diretrizes dos 

artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA.DA 

LESÃO CORPORAL, ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENALPena – detenção, 

de 3 (três) meses a 3 (três) anos.PRIMEIRA FASE (PENA BASE): 

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado é de 

reprovabilidadeordinária.No que se refere aos antecedentes, verifica-se 

que o acusado não possui antecedentes criminais. Em razão da falta de 

elementos, não há como avaliar a conduta social do agente.Não há 

elementos nos autos para avaliar a personalidade do agente. As 

circunstâncias são típicas do crime. Os motivos do crime são inerentes ao 

tipo penal.As consequências do crime foram de natureza média, tendo em 

vista que agressão causou feridas contusas com edema e equimose na 

face, nos lábios, no ombro e na região dos tríceps, conforme Laudo de 

Exame de Lesões Corporais (f. 24).Nada há no que se refere ao 

comportamento da vítima.Assim, após a análise das circunstâncias 

judiciais, sopesando-as uma a uma, FIXO a pena-base em 7 (sete) meses 

e 15 (quinze) dias de detenção.SEGUNDA FASE: não há agravantes. 

RECONHEÇO a atenuante da confissão disposta no art. 65, III, “d”, do CP, 

razão pela qual diminuo a pena para 3 (três) meses de 

detenção.TERCEIRA FASE: inexistem causas de aumento ou de 

diminuição.Assim, alcanço uma pena definitiva de 3 (três) meses de 

detenção.A pena deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do 

art. 33, § 2º, “c”, do CP.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu 

o direito de apelar em liberdade. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE 

DIREITO: Vejamos a redação do artigo 44 do Código Penal: "Art. 44 - As 

penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de 

liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 

quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à 

pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - 

o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 

como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja 

suficiente (...) § 2o - Na condenação igual ou inferior a um ano, a 

substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; 

se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída 

por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de 

direitos. § 3° - Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a 

substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja 

socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em 

virtude da prática do mesmo crime. § 4º - A pena restritiva de direitos 

converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento 

injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de 

liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de 

direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. 

§ 5º - Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro 

crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo 

deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena 

substitutiva anterior”. Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual 

foi cometida mediante violência, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direito. Nos termos do art. 77 do Código 

Penal, SUSPENDO o cumprimento da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, 

mediante as seguintes condições: a)No primeiro ano do prazo, deverá o 

condenado prestar serviços à comunidade (art. 78, §1º do CP);b)Proíbo o 

condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, casas 

noturnas e congêneres após as 23h;c)Não poderá ausentar-se da 

comarca sem prévia autorização do Juiz;d)Comparecer mensalmente em 

juízo para informar e justificar suas atividades;ISENTO o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser a 

condenada pobre, na forma da lei.Transitada esta sentença em julgado, 

DETERMINO:EXPEÇA-SE a guia de Execução Definitiva;LANCE o nome do 

condenado no Rol dos Culpados e, em seguida, OFICIE-SE ao e. TRE-MT e 

ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias.INTIME-SE o réu da presente 

sentença.CIÊNCIA ao Ministério Público.SIRVA a presente como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/ OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIELE MONIKY DA 

SILVA PASSAMANI, digitei.

Brasnorte, 20 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53944 Nr: 775-38.2014.811.0100

 AÇÃO: Herança Jacente->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFDS, MGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QCTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido ministerial fl.61, letra C, nomeando como inventariante 

Maria Gonçalves Ferreira. Intime-se a inventariante para que requeira o 

que lhe for de direito, no prazo de 10(dez) dias, por meio de advogado, 

sob pena de extinção do processo.

Ciência ao MPMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70952 Nr: 1339-75.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacir Jolando Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816, Joacir Jolando Neves - OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 18, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

Comarca de Campinápolis

Vara Única
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-25.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SARA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

requerida para apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado 

apresnetado pela parte reclamante. Campinápolis, 24 de setembro de 

2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 0500048-55.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

MARCOS APARECIDO BORGES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA (ADVOGADO(A))

2014 FIFA WORLD CUP VENDA DE INGRESSOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

reclamada para apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso inominado 

apresentado pela parte reclamante. , 24 de setembro de 2018. WANESSA 

DOS PASSOS FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000109-19.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS RODRIGUES DE BRITO (REQUERENTE)

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000109-19.2016.8.11.0110. REQUERENTE: EPAMINONDAS RODRIGUES 

DE BRITO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto, etc. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Não há 

preliminares a serem sanadas. Mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE CONTRATO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, 

proposta pelo reclamante em face da reclamada, ambos qualificados nos 

autos. Em síntese, o reclamante noticia que foi convocado ao escritório do 

advogado para tratar do final do processo de aposentadoria, e que após 

conversarem foi direcionado ao Banco onde recebe a sua aposentadoria 

na companhia da secretária do seu advogado com a explicação que iriam 

retirar de sua conta o pagamento dos honorários juntamente com as 

parcelas do seu benefício. Informou que posteriormente a secretária 

conversar com os atendentes, trouxeram alguns documentos para que o 

reclamante assinasse e assim retornaram ao escritório onde foi entregue 

a quantia de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Alega que pegou dia 

depois o recibo do advogado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e 

que, pensou ser do processo de aposentadoria e somente no mês 

seguinte quando notou que não havia o valor total de seu benefício, 

solicitou um extrato e o atendente da Requerida lhe explicou sobre o 

empréstimo, nesse mesmo momento solicitou o contrato e impugnou o 

pacto. A parte reclamante busca a declaração de nulidade do contrato de 

nº 307.265.964 e a condenação por danos morais, afirmando que foi 

convencido por pessoas bem falantes, bem treinados e bem vestidos, lhe 

coagindo a lhe pagar uma divida fora do combinado. Em contestação Id nº 

4686218 a parte reclamada alega que não cometeu ato ilícito e que não 

estão presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. Aduz 

que a parte autora não comprovou em momento algum ter a parte ré agido 

de maneira ilícita, motivo pelo qual não pode fazer qualquer exigência. Pois 

bem. Analisando os documentos que acompanham a inicial, não há prova 

que a reclamada contribuiu ou praticou o ato ilícito capaz de fazer jus ao 

pleito do requerente. Apesar da inversão do ônus da prova, ora, exigir da 

requerida prova de que não leu o então contrato ou até mesmo participou 

de coação é tornar inviável a produção desta prova, à vista de ser 

manifestamente diabólica. O requerente, por sua vez, deveria comprovar 

os alegados fatos ilícitos, mas não o fez. Não obstante o Código de 

Defesa do consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Novo Código de Processo Civil, sob pena de improcedência da 

reclamação. Insta consignar que em sede de impugnação, o requerente 

não nega a relação jurídica, de modo que cabia a parte autora juntar aos 

autos provas da coação alegada, ademais lhe cabia trazer outras 

pessoas à lide, além do mais, não nega que se beneficiou do empréstimo, 

quitou a sua dívida de honorários com o seu anterior advogado, como 

também recebeu o restante do valor do empréstimo. Houve consentimento 

latente. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não 

é impossível ou excessivamente impossível, e quando instado a se 

manifestar optou por não produzir provas como também pleiteou o 

julgamento antecipado da lide Id nº 8082388, assim a improcedência se 

impõe. Neste caso, o reclamante deixou de comprovar os alegados fatos 

ilícitos. “O elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e 

voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem 

juridicamente protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente 

porque produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado 

danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano 

normativo da culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico 

da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado 

lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado comportamento 

humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de 

Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). “Improcede a ação de indenização por ato ilícito 

na falta de prova da culpa, que constitui um dos pressupostos do dever 

de indenizar. (TARJ – 4ª C – Ap.– Rel. Raul Quental – j. 10.2.81 – RT 

565/214).” (Apud, Rui Stocco, Ob. Cit., página 104). Negritei. Nesta 

condição, inexistindo ou não comprovado satisfatoriamente a conduta 

culposa da reclamada, a improcedência é medida que se impõe. 

Dispositivo. Pelo exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Opino pela 

Revogação da Tutela Antecipada na Decisão de Id nº 3653332. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire 

Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 27 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42340 Nr: 831-02.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DZARIWARI TSRENHITOWE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:16689, YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:MT/12025

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. 

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais sucessiva, no 

prazo de 5 dias, a começar pelo Ministério Público. Após, voltem-me 

conclusos para prolação de sentença.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32618 Nr: 338-64.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA JANUÁRIA DE SOUSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação->Bloqueio/penhora online

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SILVANIA JANUÁRIA 

DE SOUSA SOARES em desfavor de ANA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.

A parte exequente pleiteia tentativa de bloqueio pelo sistema RENAJUD, 

sobre bens do executado (fls. 59).

DEFIRO o pugnado pela parte autora, determinando a pesquisa de veículos 

em nome da executada ANA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA, CPF nº 

033.572.071-41, a ser realizada por meio do SISTEMA RENAJUD, 

excetuando-se veículos com alienação fiduciária em garantia, nos termos 

do art. 7°-A do Decreto-lei n° 911/69, diante da propriedade resolúvel.

 Aportando as informações ao presente feito, intimem-se a exequente e a 

executada para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92968 Nr: 2284-30.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRISA E MASSON LTDA ME, ELIANDRO GRISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105801 Nr: 2732-32.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO DOS SANTOS ROCHA, RITA RIBEIRO 

LEAL, IVANILDO APARECIDO FRANCISCO, APARECIDA BUOSI 

FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:SC 12.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 105801)

Carta Precatória

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para recolher o valor das custas processuais e 

diligências necessárias para o cumprimento do ato deprecado no prazo de 

30 (trinta) dias. Uma vez recolhidas, cumpra-se conforme deprecado.

Caso não seja recolhida, devolva-se, independente de cumprimento.

2. Após, devidamente cumprido o ato, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens de estilo.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84197 Nr: 1224-90.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LAZZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92215 Nr: 1851-26.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI VILELA DA SILVA, FRANCIELI 

VILLELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53197 Nr: 1179-28.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTO FAVARETTO, ELISETE JOVANI 

CASANOVA FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do § 5º, do artigo 838, do Código de Processo Civil, 

formalize por termo a penhora do bem à fl. 69, intimando-se o executado, 

bem como sua esposa, se casado for, constituindo-se depositário do bem.

2. Após, cumpra o exeqüente conforme determina o artigo 837, do mesmo 

codex.

3. Cumpridas referidas determinações, expeça-se mandado de avaliação 

e intimem-se as partes para manifestar-se acerca da mesma, no prazo de 

15 (quinze) dias.

4. Em seguida, conclusos para ulteriores deliberações ou para início dos 

atos de expropriação do bem.

5. Intimem-se.
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6. Diligências necessárias.

Cláudia, 21 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104634 Nr: 2164-16.2018.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIARA DENISE STEFFEN POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES 

VALDAMERI VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Cumprimento de Limnar, devendo para tanto 

efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais), correspondente ao zoneamento "MT 423 Sentido Cláudia", bem 

como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81342 Nr: 494-16.2013.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.T.T. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E 

TERRAPLANAGENS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:205961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte requerente para 

manifestar-se acerca da contestação e documentos apresentados, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80056 Nr: 356-83.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDOR VENZO, APARECIDO DE OLIVEIRA, 

DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE PAULA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935/MT, DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - 

OAB:12687-B/MT, FABIO MAGNO SPECIAN - OAB:MT-16.033-A, 

FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN - OAB:4.367/MT, LUIS CARLOS CORTES 

- OAB:MT/17750, Suélen Doroti Denicoló - OAB:MT 18.589, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT, Vitor Mendes Nunes 

Filho - OAB:14037/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vistas à Defesa para apresentação 

das alegações finais, conforme determinação de fls. 382.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92330 Nr: 1923-13.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA SCARABELLI, ROMEU RODRIGUES, 

Edwin Maycon de Souza, WILMAR SELLEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - 

OAB:10082, MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13171/O

 Vistos.

1. Tendo em vista o ingresso no feito como advogado do acusado Romeu, 

o Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva, dou-me por suspeita para 

funcionar no presente feito por motivo de foro íntimo, o que faço com 

fundamento no art. 145, § 1º do Código de Processo Civil, já tendo sido 

comunicados tanto a Corregedoria bem como o Conselho da Magistratura, 

ambos do E. TJMT.

2. Remetam-se os autos ao Juiz em substituição legal.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46031 Nr: 60-71.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Dalmaso Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, ELIETTI CARDENA MARTINS - OAB:6995-B/MT, GÉRSON 

LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6298-A, LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:12222/MT, MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A, 

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da parte autora, para retirar a certidão de 

crédito expedida nos autos para fins de protesto e inclusão nos órgãos de 

restrição, conforme determinação de fls. 288.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105808 Nr: 2736-69.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DA SILVA, PEDRO 

ERNESTO TAVARES RUBIM TOLEDO, IGOR MARINS RABELO, FABIO 

TAVARES RUBIM DE TOLEDO, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:MT 19953

 Autos Virtuais (Id. 105808)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 08 de novembro de 

2018, às 13:30 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e advogado constituído.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103441 Nr: 1599-52.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS REIS GRAMKOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Santos Souza - 

OAB:22806

 2.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de novembro de 2018, às 09:00 horas, ocasião em que 

serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como o interrogatório do réu (art. 400, CPP). 

3.Intime-se e requisite-se o réu para a solenidade.4.Se necessário, 

depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora da Comarca 

(art. 222, § 1º, CPP).5.Intime-se eventual(is) advogado(s) do(s) 

acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta precatória, nos termos 

da súmula 273, do STJ. 6.Não havendo requerimento de diligências ou 

sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) 

minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por 
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mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 

3º, do art. 403, CPP.7. Ciência ao Ministério Público. 8. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82849 Nr: 193-35.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.Determino o levantamento do montante de R$ 791,75 (setecentos e 

noventa e um reais e setenta e cinco centavos) depositados em juízo (fl. 

48/49) em favor do executado. Intime-se-o para informar seus dados 

bancários. Após expeça-se alvará de levantamento. Custas pela 

exequente, a qual é isenta. P.R.I. Oportunamente, proceda-se o 

arquivamento com as cautelas de estilo.Cumpra-se.Cláudia, 14 de 

setembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-82.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE (ADVOGADO(A))

VALDELIRIO MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBENEZEL DARBY DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Trata-se de ação de reclamação por danos morais e lucros 

cessantes, narrando o autor que sofreu acidente de trânsito, que lhe 

provocou lesões físicas, sendo necessário realizar cirurgias. Por conta 

disso, ficou afastado do trabalho e requer em sede de tutela antecipada o 

pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 20.000,00 

correspondentes a 250 dias afastados de seu labor como pedreiro. Junta 

documentos à inicial. DECIDO. O pedido não merece acolhida, eis que não 

restou ainda comprovado nos autos quem deu causa ao acidente bem 

como a condição laborativa do autor, aduzindo ser pedreiro, mas não fez 

qualquer prova nesse sentido. Assim, melhor e mais prudente aguardar a 

instrução processual, caso a conciliação resulte inexitosa, a fim de se ter 

uma melhor compreensão dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela. 2. Paute-se audiência de conciliação (art. 16, da 

Lei nº 9.099/95). 3. Cite-se e intime-se a parte reclamada de todo o teor da 

presente ação bem como para que compareça à audiência, no Fórum 

desta Comarca, advertindo-a de que seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem considerados como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial e proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 

20, da Lei nº. 9.099/95). 4. Intime-se a parte reclamante para que 

compareça à audiência, constando da intimação que sua ausência 

implicará na extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95). Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n. 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9º estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 

5. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco 

(05) dias após a audiência acima mencionada. 6. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte autora. 7. Diligências necessárias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-70.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000131-70.2017.8.11.0101 Requerente: RAFAEL RIBEIRO 

Requerido: BANCO DO BRASIL S.A. e ELO SERVIÇOS S.A. Ação de 

indenização por danos morais SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação 

de indenização por danos morais promovida por RAFAEL RIBEIRO em face 

de BANCO DO BRASIL e ELO SERVIÇOS S.A., alegando, em síntese que é 

titular da conta corrente nº 49.186-1 pertencente à agência 5911-0, nesta 

cidade. Manifestou que, por 03 (três) vezes, entre os meses de março e 

maio, tentou utilizar seu cartão magnético para efetuar pagamentos, 

contudo foi impossibilitado, recebendo notificação de que possuía 

pendências em sua conta que obstaculizava que o pagamento fosse 

efetivado. Relatou que em um dos casos de constrangimento ocorreu 

quando celebrava seu aniversário de namoro em um Sushi Bar, 

recorrendo a um amigo que teve que se deslocar até o local para efetuar o 

pagamento. Narrou que outra situação ocorreu na cidade de Cuiabá/MT 

quando realizava um curso ministrado pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso e, ao tentar efetuar o pagamento das despesas, teve a 

função crédito do cartão bloqueada. Declarou que se dirigiu até a agência 

2128-0 de Cuiabá/MT para resolver o problema, contudo o bloqueio 

ocorreu novamente, afirmando que quando saiu com um amigo para 

comemorar a paternidade deste, novamente não conseguiu efetuar o 

pagamento com o cartão. Asseverou que, quando retornou ao Município 

de Cláudia foi até a agência detentora de sua conta e fora informado pelo 

gerente Gimaldo que houve falha humana no processo de portabilidade de 

sua conta corrente quando da transferência da agência 1180-0 

(Sinop/MT) para agência 5911-0 (Cláudia/MT), restando uma pendência em 

relação ao FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) que não foi 

devidamente transferido para a nova agência detentora da conta do autor. 

Argumentou que em razão da falha da prestação de serviço prestado pela 

parte requerida, passou por extremo constrangimento, sendo que em 

todas as oportunidades em que o cartão estava bloqueado, era a única 

forma que possuía de efetuar o pagamento. Requereu a procedência dos 

pedidos, com a condenação da empresa Requerida ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Juntou documentos à 

inicial. A primeira requerida (Banco do Brasil S.A.) apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, que a inicial carece de 

documentos indispensáveis para amparar o direito do autor. No mérito, 

defendeu que o autor ficou inadimplente com o contrato do FIES, 

ocasionando o bloqueio automático do cartão de crédito. Pleiteou pelo 

indeferimento dos pedidos do autor e juntou documentos. Por sua vez, a 

segunda requerida (Elo Serviços S.A.), preliminarmente requereu o 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, defendendo que não é 

responsável pela emissão do cartão, tampouco pelo bloqueio, pois não é 

administradora do cartão. No mérito, manifestou que não há qualquer 

vínculo jurídico entre ela e o autor, repisando que não possui qualquer 

responsabilidade sobre os fatos alegados pelo requerente. Pleiteou a 

improcedência dos pedidos da inicial e juntou documentos. Nos termos do 

art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. De proêmio, passo a análise 

das preliminares arguidas pelas partes requeridas. A primeira requerida, 

Banco do Brasil S.A., sustentou que a inicial carece de documentos 

indispensáveis à sua propositura, minguando em provar o autor, o dano 

moral ou material, bem como não foi requerido pelo autor restituição de 

qualquer parcela descontada indevidamente. Com efeito, a preliminar 

aventada pelo Banco do Brasil S.A. é sem fundamento. A uma porque o 

autor pleiteia exclusivamente dano moral e é cediço que o dano moral 

prescinde de prova material; a duas porque em nenhum momento na inicial 

há a indicação de valores descontados indevidamente e, por lógica, não 
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haveria qualquer documento nesse sentido assim como o pedido de 

restituição; a três porque a parte requerida não indica qualquer 

documento, a seu ver, essencial para a propositura da demanda e a 

quatro porque o autor trouxe os documentos que comprovam sua relação 

jurídica com a parte. Portanto, não passam de alegações genéricas da 

parte requerida e, por conseguinte, afasto a preliminar suscitada. Já a 

segunda requerida (Elo Serviços S.A.), manifesta que é ilegítima para 

figurar no polo passivo, sustentando que não há qualquer relação com o 

autor. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor estabelece regra de 

responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia 

de serviços, sendo assente pela jurisprudência do STJ a responsabilidade 

entre a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito e a 

instituição financeira pelos danos advindos da cadeia de serviços 

prestados. (AgInt no REsp 1663305/MG). Confira-se: RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO COLETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE 

RESTABELECIMENTO DO CANAL GRATUITO DE ATENDIMENTO AO 

CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MASTERCARD 

BRASIL S/C LTDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO QUANTO A FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A 

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. 

CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO 

DE DISPONIBILIZAR CANAIS GRATUITOS DE ATENDIMENTO AO 

CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE 

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COISA JULGADA COM EFEITO 

ERGA OMNES SOBRE TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. (...) 4. Sociedades titulares de bandeiras de 

cartões de crédito que integram a cadeia de fornecimento e respondem de 

forma solidária com as administradoras. Ausência de ilegitimidade passiva. 

Precedentes deste Superior Tribunal. (...) 13. RECURSOS ESPECIAIS 

DESPROVIDOS" (REsp 1493031/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 10/03/2016). Portanto, nas 

imagens/documentos acostados pelo autor, comprova-se que a bandeira 

do cartão é da empresa Elo, não merecendo prosperar a tese de 

ilegitimidade passiva. Portanto, afasto a preliminar arguida acerca da 

ilegitimidade passiva da requerida Elo Serviços S.A. Findadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. O bloqueio do cartão de crédito do 

autor é matéria incontroversa nos autos, na medida em que a inicial aponta 

que houve o bloqueio entre os meses de março e maio e o requerido 

Banco do Brasil S.A. também manifesta-se nesse sentido, explanando que 

após o dia 10 de abril, com a regularização do contrato do FIES, houve o 

desbloqueio automático. O cerne da questão é verificar se houve falha na 

prestação de serviços pela parte requerida, pois também é incontroverso 

que o bloqueio do cartão de crédito operou-se pela inadimplência do 

contrato do FIES. No caso vertente, a parte Requerida Banco do Brasil não 

trouxe qualquer elemento de prova capaz de afastar sua responsabilidade 

pelos fatos ocorridos. A parte Requerente asseverou que o bloqueio de 

seu cartão de crédito foi ocasionado pela inadimplência do contrato do 

FIES, que por sua vez, ocorreu quando da transferência de sua agência 

realizada de forma incorreta. Fato descoberto somente em seu 

atendimento na agência bancária da cidade de Cláudia. Denota-se dos 

autos a alegação do autor que houve a transferência de agências de sua 

conta corrente, no entanto, no momento de transferir os débitos que 

incidiam na primeira conta para a segunda, deixou o banco de transferir 

aqueles referentes ao contrato do FIES, ficando inadimplente com as 

parcelas que venciam automaticamente em sua conta primária, 

acreditando que os vencimentos eram cobrados em sua nova conta. A 

parte requerida Banco do Brasil, por sua vez, traz aos autos somente os 

extratos que demonstram a inadimplência do autor em relação ao contrato 

do FIES, fato este que o autor não contrapõe, defendendo que o bloqueio 

do cartão se deu de forma automática, ante a inadimplência. Ocorre que o 

autor não nega a inadimplência, mas traduz suas alegações na má 

prestação de serviços pela parte requerida Banco do Brasil ao não 

transferir os débitos automáticos da primeira para a segunda conta, 

acreditando que o contrato do FIES estava sendo corretamente pago em 

sua nova conta, fato este não contestado pela parte requerida. Assim 

sendo, constata-se que a parte requerida Banco do Brasil não se 

desincumbiu de manifestar-se precisamente acerca da alegação do autor, 

pois em nenhum momento na contestação houve a impugnação ou quiçá 

menção à transferência de agências, tampouco a demonstração de que 

os débitos automáticos originários da primeira conta corrente foram 

devidamente transferidos para a segunda, incidindo, in casu, a presunção 

de veracidade das alegações do autor, nos termos do artigo 341 do CPC, 

in verbis: “Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente 

sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo se: (...)” Ademais, pelos 

documentos acostados pela parte requerida Banco do Brasil é possível 

aferir a veracidade das alegações da parte autora, pois a tela de extrato 

da conta pertencente à agência 1180 (Sinop) demonstra que os débitos do 

FIES eram realizados automaticamente nela e, por não haver saldo, uma 

vez que houve a transferência de conta para a agência 5911 (Cláudia), 

houve a inadimplência do contrato que, consequentemente gerou o 

bloqueio do cartão do autor, fato este também comprovado pelas imagens 

acostadas na contestação da parte primeira requerida. Ressai que embora 

tenha havido a transferência de contas entre as agências, a primeira 

conta não foi encerrada, fato esse que deveria ter sido feito pelo Banco. 

Ainda, pelas imagens carreadas pela primeira requerida é possível 

verificar a regularização do contrato do FIES na conta pertencente à 

agencia de Cláudia (5911), corroborando com as alegações do autor 

acerca da transferência de agência realizada de forma falha. Assim, ao 

não efetuar a transferência de forma eficaz da conta corrente do autor, 

ocasionando a inadimplência do contrato FIES, bem como o bloqueio do 

cartão de crédito ante a inadimplência imotivada do autor, restou 

configurada a falha na prestação de serviço por parte da parte requerida 

Banco do Brasil. O caso em comento tem arcabouço no Código de Defesa 

do Consumidor, a teor do artigo 14, por se tratar de prestação de 

serviços, sendo a responsabilidade objetiva, na qual não se discute a 

existência de culpa, mas apenas que seja comprovado o dano e o nexo de 

causalidade entre a parte Requerente e o prestador de serviços. Ademais, 

a parte Requerida Banco do Brasil não comprovou qualquer causa 

excludente de responsabilidade (art. 14, §3º da Lei nº 8.078/90). Deste 

modo, a parte Requerida deve responder pela má prestação de seus 

serviços, independentemente de se perquirir sobre a existência de culpa. 

Haja vista a ausência de provas produzidas pela parte Requerida Banco 

do Brasil sobre alguma excludente de responsabilidade civil (artigo 373, II 

do Código de Processo Civil), não se desincumbindo do ônus da prova da 

correta transferência da conta do autor, bloqueando seu cartão de crédito 

ante a inadimplência imotivada, esta mostrou-se uma prática abusiva que 

gera dano moral à pessoa lesada. Portanto, restou comprovada a 

responsabilidade na conduta da parte Requerida Banco do Brasil, pois no 

sistema do CDC, é dever e risco profissional do fornecedor de serviços 

agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Não assiste razão a parte Requerida Banco do Brasil quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, mas o simples fato da mesma ter bloqueado indevidamente o cartão 

de crédito do autor, já é suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Nesse sentido, 

é a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CARTÃO 

DE CRÉDITO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANOS MORAIS – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - VERBA INDENIZATÓRIA 

ARBITRADA CONFORME OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA 

DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – DIES A QUO - 

CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Há falha na prestação do serviço a 

ensejar a caracterização de dano moral quando a instituição financeira 

bloqueia o cartão de crédito do cliente de forma indevida e abrupta, sob a 

alegação de que se trata de medida de precaução e proteção ao 

consumidor, sem qualquer demonstração dos fatos que ensejaram tal 

conduta e a adoção dos procedimentos previstos em contrato para regular 

liberação. Requisitos plenamente configurados na espécie, motivo pelo 

qual o banco apelante deve ser responsabilizado pelos danos provocados 

à parte autora. Fixado em R$ 4.000,00 o quantum indenizatório, de se 

considerar que atendeu aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não havendo razão para ser reduzido. Em se tratando 

de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros 
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moratórios incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código 

Civil.- (Ap 83691/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

20/09/2016). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO INTERNA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DIVÍDA INEXISTENTE - CONTRATO 

INEXISTENTE - RESTRIÇÃO INTERNA E BLOQUEIO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ILEGAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA 

INDENIZAÇÃO ADEQUADO AO CASO - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Cabia 

ao réu desconstituir o alegado direito do autor, nos termos do art. 373, II do 

CPC. A autora comprovou que a restrição interna que lhe forma imposta é 

ilegal e que tal fato gerou o bloqueio de seu cartão de crédito, o que impõe 

a indenização por dano moral. (Ap 108351/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017). Com relação à 

Requerida Elo Serviços S/A, não restou comprovada sua culpa. Isso 

porque conforme assentado acima, a falha na prestação de serviços 

decorreu do Requerido Banco do Brasil, que ao efetivar a transferência da 

conta bancária do autor da agência de Sinop para a agência de Cláudia, 

não transferiu os débitos bem como não cancelou/suspendeu a conta 

bancária de Sinop. A Requerida Elo Serviços S/A trata-se de bandeira de 

cartão de crédito, com administração pelo Banco do Brasil, ou seja, foi 

este quem bloqueou o cartão de crédito do autor em razão da 

inadimplência, causada pela falha na prestação do serviço do Banco do 

Brasil. Neste contexto, fica afastada a responsabilidade pela Requerida 

Elo Serviços S/A. No que tange ao quantum indenizatório, o valor arbitrado 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. O prejuízo moral experimentado pela 

parte Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo 

prudência, razoabilidade e severidade. Assim, a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante ao causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Não é outro o entendimento do STJ, conforme se denota 

da leitura de trecho do voto da lavra do Ministro Sidnei Beneti no REsp n° 

786.239-SP: “Com efeito, a indenização por danos morais tem como 

objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de 

cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que 

importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o 

ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao 

ofensor. Por esse motivo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça orienta que o valor da indenização por dano moral não escapa ao 

seu controle, devendo ser fixado com temperança.” Por tudo isso, a 

fixação do valor da indenização pelos danos morais deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter reparatório 

e compensatório em relação à vítima, e inibitório e punitivo em relação ao 

autor do dano. Diante disso, sopesando os princípios ora invocados bem 

como as peculiaridades do presente caso, entendo como suficiente ao 

caso em apreço a fixação de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as preliminares, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, a fim de CONDENAR 

apenas a parte Requerida Banco do Brasil ao pagamento de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais ao autor, com juros de mora de 1% 

ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data de 

arbitramento, (Súmula 362 do STJ e Súmula 16 do TRU/TJMT), segundo 

índice do INPC/IBGE. Sem condenação de custas e honorários 

advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Cláudia, 24 de setembro de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 57/2018-DF

RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 CONSIDERANDO que a servidora Tatiana Mendes de Oliveira, Matricula 

34660, designada para responder pelo Cartório Distribuidor estará 

afastada de suas funções no período de 20 à 29 de setembro de 2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para responder 

pelo Cartório Distribuidor, durante o período de afastamento da referida 

servidora;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Mayara Adriano, matrícula 32588, Gestora 

Geral de 1° Entrância, para responder pelo Cartório Distribuidor, no período 

compreendido entre 24 à 28 de setembro de 2018.

 Art. 2º -Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Colniza/MT, 24 de setembro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64893 Nr: 329-20.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquina Maria Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legistação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar da parte exequente acerca 

da sentença de fls. 66/ 67.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65923 Nr: 1265-45.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAFS, AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria a imprensa, com a finalidade de 

intimar as partes, na pessoa de seus advogados, via DJE, para 

comparecem a audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

novembro de 2018 às 15h30 min., na sala de conciliação deste foro de 

Colniza.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63266 Nr: 667-28.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWPA, VHP, SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2006CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora na pessoa de seu advogado via DJE, aceca do 

inteiro teor da sentença de fls. 39/40.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30530 Nr: 1058-27.2006.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: VDSdO, MPDEDMG, MJSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIMAR DE OLIVEIRA, Cpf: 

01223614158, Rg: 1722123-4, brasileiro(a), solteiro(a), aposentado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: V.D.S.O (...) vem, respeitosamente, por intermédio do 

Ministério Público, à presença de V. Exa, com suporte na Lei 5478/68 e art. 

27 da Lei 8069/90 e demais dispositivos legais aplicáveis, propor a 

presente Ação de Alimentos contra LUCIMAR DE OLIVEIRA, brasileiro (....) 

I - A mãe dos requerentes conviveu em concubinato com o Requerido 

durante aproximadamente 5 anos. II - Que desta união nasceu a 

Requerente V.D.S.O., tendo sido registrada data de 18 de março e 2002, 

conforme verifica-se da Certidão de Nascimento em anexo. III - A 

sociedade de fato foi rompida por culpa exclusiva do Requerido, que veio 

a abandonar o lar por motivos que a mãe da Requerente desconhece. IV - 

A mãe da Requerente não está em condições de suportar sozinha os 

encargos alimentares. V - O Requerido trabalha como autônomo, auferindo 

destes serviços, um salário suficiente para prestar alimentos a sua filha, 

cumprindo, desta forma, com seu dever de pai. Isto Posto, requer-se a 

Vossa Excelência: a) citação do Requerido no endereço acima citado, 

para que querendo, responda aos termos da presente ação, sob pena de 

revelia; b) julgar procedente a presente ação, para condenar o Requerido 

ao pagamento de uma prestação alimentícia na base de 20% (vinte por 

cento) dos seus vencimentos, em favor de sua filha.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fls. 52, em razão do que 

DETERMINO a citação da parte requerida por edital, nos termos do artigo 

256, I, do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo do edital (20 dias 

– art. 257, III, do CPC), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora para 

impulsionar ao feito.INTIME-SE.CUMPRA-SE expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDLÉIA MAGRASSI DE 

LIMA FERRAZ , digitei.

Colniza, 21 de setembro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75805 Nr: 2925-06.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Elias Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Vistos;

Considerando que o Sr. Promotor de Justiça se encontra afastado de suas 

atribuições, CANCELO a audiência aprazada para a data de hoje.

Ademais, com o fim de terminar a instrução, DESIGNO o dia 02 de outubro 

de 2018, às 09:00 horas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89292 Nr: 2415-22.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBÍADES BALBINO VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20883 - OAB/MT

 Vistos.

Considerando que o Sr. Promotor de Justiça se encontra afastado de suas 

atribuições, CANCELO a audiência aprazada para o dia de hoje.

Ademais, com o fim de terminar a instrução, DESIGNO o dia 09 de outubro 

de 2018, às 09:00 horas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36295 Nr: 2531-77.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Branco do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Em que pese o teor do petitório de fls. 67, verifica-se que a parte 

requerente não comprovou a justificativa apresentada.

Sendo assim, INTIME-SE a parte requeurente para que junte aos autos, no 

prazo de 30 dias, documentos capazes de comprovar a justificativa de 

ausência na perícia médica agendada.

Com o transcurso do prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

tornem-me os autos CONCLUSOS. Com a juntada requerida alhures, 

tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61836 Nr: 904-96.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Amancio Catarino Batista Botoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feiito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, a apresentar 

contrarrazões de recurso, no prazo legal.

Edléia Magrassi de Lima Ferraz

Analista Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37998 Nr: 1655-88.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. Comércio de Ferramentas Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Schomol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO fundamentadamente.

Segundo o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.

Ante o teor da certidão de fls. 45, é possível inferir que a parte exequente 

não encontrou o devedor, motivo pela qual a extinção da presente 
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Execução é a medida a se impor.

Por todo o exposto, com fulcro no art. 55, § 4º, da Lei n. 9.099/95, 

EXTINGO a presente Execução, uma vez que a parte exequente não 

localizou o devedor.

Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto pelo art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.R.I.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 69275 Nr: 1007-82.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACAREAÇU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

PÉRICLES HUGO PEDROSO, CLAUDINEY CORREIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENILSON CARDOSO DE 

SÁ - OAB:66578

 Vistos.

A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e 

liquidez (art. 3° da Lei 6.830/80).

Citem-se os devedores, por meio de CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem a dívida, nos 

termos do art. 8°, “caput” e incisos I, II e II, da Lei 6.830/80.

Restando infrutífera, citem-se os devedores, por meio de OFICIAL DE 

JUSTIÇA, expedindo mandado de citação, penhora, avaliação e registro de 

bens existentes em nome dos devedores para, de igual forma, pagarem a 

dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora. Os 

executados poderão, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Em sendo positiva por qualquer um dos meios acima, não pago o débito 

nem garantida a execução, o que deverá ser certificado, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens dos devedores, procedendo-se desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora.

Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação 

de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6.830/80.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°).

Em sendo negativa a citação nas formas supracitadas, proceda-se a 

CITAÇÃO POR EDITAL dos devedores, nos termos do art. 8°, IV, da Lei 

6.830/80, com prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique à Secretaria quanto ao pagamento da dívida 

ou garantia da execução e venham-me os autos conclusos para análise 

dos itens “d”, “e”, “f” e “g” da inicial.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO e MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34755 Nr: 1173-27.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDONOR FINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos em correição.

Ante a certidão de fl. 51, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 dias, ressaltando que o silêncio importará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64729 Nr: 54-55.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA DI GASPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR HORODENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herrera de 

Oliveira - OAB:14867/MT, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.619

 Nos termos da legislação vigente e provimnento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para efetuar o pagamento da 

diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta secretaria possa dar 

cumprimento à decisão de ref. 51.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 02/2018/DF - Tornar público o resultado dos candidatos 

classificados por meio da análise dos documentos apresentados no 

período de 27 de agosto a 06 de setembro do corrente ano, em 

conformidade com o Edital n.° 01/18/DF e Provimento n.° 06/2014/CM, de 

07.03.14, com suas respectivas classificações.

* O Edital n° 02/2018/DF completo ,encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36375 Nr: 1411-08.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ricardo Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SCHERER - 

OAB:3720/O

 Vistos etc.

1. Considerando que este magistrado estará ausente desta comarca no 

dia 04/10/2018 uma vez que foi convocado para atuar como juiz eleitoral 

na comarca de Santa Cruz do Xingu/MT, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 18 de outubro de 2018 às 15h45 (MT).

2. Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

3. Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto contíguas.

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Intime-se o Advogado de Defesa.

Dom Aquino – MT, 21 de setembro de 2018.
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Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 49805 Nr: 2066-72.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurany Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 Vistos etc.

1. Considerando que este magistrado estará ausente desta comarca no 

dia 04/10/2018 uma vez que foi convocado para atuar como juiz eleitoral 

na comarca de Santa Cruz do Xingu/MT, REDESIGNO o interrogatório do 

denunciado para o dia 08 de novembro de 2018 às 15h45 (MT).

 2. Intimem-se o denunciado e seu(a) advogado(a) de defesa.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 21 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37509 Nr: 343-86.2015.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendell Silva Porfirio, Guilherme Leandro 

Menezes de Assis Gouvea de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 Vistos etc.

1. Considerando que este magistrado estará ausente desta comarca no 

dia 04/10/2018 uma vez que foi convocado para atuar como juiz eleitoral 

na comarca de Santa Cruz do Xingu/MT, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 08 de novembro de 2018 às 15h (MT).

 2. . Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

3. Intimem-se o(s) denunciado(s) e seu(s) advogado(s) de defesa.

4. Ciência ao Ministério Público.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 21 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55772 Nr: 1351-93.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Vistos etc.

1. Considerando que este magistrado estará ausente desta comarca no 

dia 04/10/2018 uma vez que foi convocado para atuar como juiz eleitoral 

na comarca de Santa Cruz do Xingu/MT, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 18 de outubro de 2018 às 16h15 (MT).

 2. Intime-se o recuperando para comparecer à audiência.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se o(a) Advogado(a) de Defesa.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 21 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54757 Nr: 868-63.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952/MT

 “Vistos, etc.

 1. Indefiro o pedido da defesa, tendo em vista que, analisando os autos a 

testemunha foi devidamente intimada (ref. 84) e não compareceu, bem 

como não apresentou qualquer justificativa quanto sua ausência.

2. Considerando que neste ato foi procedida a oitiva da testemunha 

presente e o interrogatório do denunciado, aguarde-se a realização da 

audiência designada para inquirição da vitima e testemunha (ref. 88), com 

seu retorno, não havendo requerimento de diligências, desde já encerro a 

instrução processual.

3. Em seguida, abra-se vistas ao MPE e a defesa, sucessivamente, para 

apresentar memoriais finais escritos, no prazo legal, de acordo como art. 

403, §3º do CPP. Após, conclusos para sentença.

 4. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53705 Nr: 369-79.2018.811.0034

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, José Orlando do Nascimento Filho - 

OAB:17034-E, Luciane Rosa de Souza - OAB:15.779, Rafael Souza 

Nunes - OAB:14676, Raniele Souza Maciel - OAB:23424

 Desta forma, pelas razões expostas acima, CONHEÇO dos embargos de 

declaração em razão da admissibilidade no caso em concreto, mas 

DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reconhecer a 

omissão apontada, e nesta oportunidade ESCLARECER sobre a 

impossibilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e 

INDEFERIR o pedido de designação de audiência.A presente decisão agora 

é parte integrante da decisão de Ref. 88, que persiste, no mais, conforme 

exarada.Intimem-se.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 21 de setembro de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54196 Nr: 594-02.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, Gabrielle Soares de Lima - 

OAB:23341/O

 “Vistos, etc.

 1. Defiro o requerimento da defesa, expeça-se ofício à comarca de Novo 

São Joaquim para que prestem informações constantes no conselho 

tutelar da comarca, a respeito da vítima Geovanna Gabrielly Melo de 

Souza.

 2. Considerando que neste ato foi procedida a oitiva das testemunhas 

presentes e o interrogatório do denunciado, com o retorno da missiva 

precatória expedida à ref. 25, não havendo requerimento de diligências, 

desde já encerro a instrução processual.

 3. Assim, na sequência, abra-se vistas ao MPE e a defesa, 

sucessivamente, para apresentar memoriais finais escritos, no prazo 

legal, de acordo como art. 403, §3º do CPP. Após, conclusos para 

sentença.

 4. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55243 Nr: 1115-44.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Augusto Gregório Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinícius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 Autos nº 1115-44.2018.811.0034

 Código 55243

Vistos.

1. Em razão da 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, passo à 

reanálise dos autos a fim de ampliar a efetividade das ações que 

envolvem a violência doméstica contra mulher e feminicídio.

2. Considerando que no dia 13 de setembro o Promotor de Justiça 

informou por meio do Ofício nº 399/2018-MPE, que não estará na Comarca, 

REDESIGNO a audiência anteriormente designada para o dia 20 de 

setembro de 2018 às 13h15min.

3. Intime-se o recuperando.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31621 Nr: 360-93.2013.811.0034

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Berté Florestal Ltda, Beatriz Bezeruska

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Galdino Fraga Filho, Aldo Francisco 

Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, para que no prazo legal, busque os 

autos na Secretaria da Vara Única de Dom Aquino, conforme decisão de 

fls.117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 10462 Nr: 309-24.2009.811.0034

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Adelina de Camargos Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal do INSS - OAB:3833

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41904 Nr: 598-10.2016.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CARLOS POZZOBON FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira LTDA- 

Vale do São Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Capriata - OAB:16876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor total 

de R$ 3.232,68 (três mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e oito 

centavos), sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT para fins de 

protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

– PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451-1224 (Central de Arrecadação e Arquivamento)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40568 Nr: 239-60.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de 

Oliveiora Sodré - OAB:13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, Lucidio de Araújo Bastos - OAB:18.836

 Nos termos do Artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais e taxas, 

no valor total de R$ 1.872,64 (mil oitocentos e setenta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos), sendo R$ 936,32 referente a Custas 

Judiciais e R$ 936,32 de Taxas Judiciais, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451-1224 (Central de Arrecadação e Arquivamento)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43541 Nr: 1444-27.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Rodrigues de Oliveira Minto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ergisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA PACHECO MINTO - 

OAB:320718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Autora, por sua advogada, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais e taxas, no valor total de 1.052,00 (mil e cinquenta e dois reais e 

vinte e dois centavos), sendo R$ 526,11 referente a Custas Judiciais e R$ 

526,11 de Taxas Judiciais, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451-1224 (Central de Arrecadação e Arquivamento).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53013 Nr: 68-35.2018.811.0034
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATdS, JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 Vistos etc.

Considerando o Ofício nº 119/2018/MPE, dando conta que o Promotor de 

Justiça cumula as Promotorias de Justiça de Dom Aquino e Juscimeira e 

nas segundas e terças-feiras estará naquela Comarca, REDESIGNO a 

audiência marcada à ref. 84 para o dia 26 de outubro de 2018, às 16h, 

visando a oitiva da adolescente Vitoria, de seus genitores, da avó Sofia e 

da tia Ilza, bem como das conselheiras Dionai e Maria Aparecida.

Intimem-se. Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 24 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78939 Nr: 450-79.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CRISTINA DA SILVA, DEBORA DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

O Advogado se manifestou de forma manuscrita às fls. 79v, o 

oferecimento de resposta, sem qualquer formalidade ou mesmo certidão 

de protocolo, através de cota manuscrita, em espaço em branco de peças 

do processo, como é o caso dos autos, pode dar margem a inúmeras 

possibilidades de fraude processual, além da dificuldade em compreender 

a cota manuscrita lançada nos autos.

Assim, apesar de entender pela necessidade de que as peças sejam 

apresentadas de forma impressa, o que deverá ser observado pelo 

advogado, sob pena de não recebimento, em nome dos princípios da 

instrumentalidade das formas e celeridade processual, Defiro o pedido de 

petição de fls. 79v.

Após, retornem-se os autos ao Arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Sem custas, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78939 Nr: 450-79.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CRISTINA DA SILVA, DEBORA DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 450-79.2017.811.0093

Código nº 78939.

Vistos, etc.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenchidos os 

requisitos legais.

2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, que poderão se revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

3) Acerca do pedido de tutela de urgência, no que se refere ao momento 

processual, o artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica 

quais os elementos necessários para a concessão do que fora requerido:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro).

A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.

Efetivamente, o primeiro requisito está devidamente demonstrado 

conforme teor do receituário médico nº 703577 de fls. 10, o qual o Dr. 

Rodrigo Pereira do Lago Bezerra – CRM 6551 atesta que a paciente 

Cristina encontrava-se internada devido a transtorno depressivo e 

agitação psicomotora, necessitando de acompanhante 24horas.

 Ademais, o ofício nº 001/2017/DT/HRS de fls. 33, encaminhado pelo 

Diretor Técnico do Hospital Regional de Sorriso - Dr. Roberto Satoshi 

Yoshida – CRM/MT 3878, informou que Cristina foi diagnosticada de 

Síndrome de abstinência alcoólica, permanecendo internada com quadro 

de transtorno mental, com difusão mental, alucinações e depressão grave.

 Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, ou seja, o “PERICULUM IN MORA”, é cristalino, considerando a 

situação em que CRISTINA se encontra na proteção de seus interesses, 

bem como tendo em vista que a mesma não possui discernimento para 

exercer seus atos da vida civil.

 Ante o exposto, considerando que os pedidos estão cobertos pelos 

requisitos da FUMAÇA DO BOM DIREITO e do PERIGO DA DEMORA, bem 

como diante das considerações acima expostas e do caráter provisório da 

medida, visando evitar maiores prejuízos CONCEDO a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida para nomear-lhe a curadora 

provisória DÉBORA DA SILVA SANTANA, a fim de exercer o encargo com 

toda a diligência e presteza necessárias em favor de CRISTINA DA SILVA.

4) Determino que seja lavrado o respectivo termo de compromisso, ficando 

autorizada a curadora ora nomeada, provisoriamente, a realizar e 

exercitar os atos necessários para gerir e administrar os bens e 

interesses da incapaz CRISTINA DA SILVA, inclusive para fins de 

recebimento dos benefícios junto ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, a que faz jus.

Nomeio a curadora provisória acima indicada como fiel depositária dos 

valores eventualmente recebidos que ficará obrigada a prestar contas 

quando instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 

553 do NCPC.

Preceitua o art. 1.771 do Código Civil que “...examinará pessoalmente o juiz 

o arguido de incapacidade...”. Assim, havendo possibilidade de ela ser 

ouvida em sala de audiência, dessa forma se fará. Caso isso não seja 

possível, o juiz irá onde ela se encontrar para as medidas do art. 751, § 1º 

do NCPC.

5) Portanto, CITE-SE a incapaz para comparecer em juízo, a fim de ser 

examinada e interrogada, nos termos dos arts. 751, do NCPC e 1.771, do 

CC, devendo no ato ser tomado por termo o que ele disser. Razão pela 

qual, DESIGNO o dia 25/04/2017, às 17h45min para a realização da 

audiência.

6) Intime-se a curadora, o Promotor de Justiça, para as providências do 

seu mister, inclusive para a audiência ora marcada.

 7) Nomeio o advogado Juliano Berticelli, inscrito na OAB/MT sob o nº 

12.121/MT, militante nesta comarca, como curador à lide, e defensor da 

incapaz, nos termos do art. 1.770, "caput" 1.ª parte do Código Civil, 

intime-se-o pessoalmente da presente nomeação.

8) Após a entrevista/interrogatório de CRISTINA, na audiência, terá prazo 

de 15 (quinze) dias para impugnar o pedido (art. 752 do NCPC).

9) Decorrido o prazo, NOMEIO o Sr. Perito Judicial DR. SILVIO ROGÉRIO 

TOZINE, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 300,00 (trezentos 

reais), sendo que a perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara 

junto ao perito, com tempo suficiente para que CRISTINA possa ser 

intimada a comparecer no dia e hora agendado.

10) Levando em conta o grande volume de feitos que reclamam 
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realizações de perícias médicas e a carência de profissionais nesta urbe, 

FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será 

contado a partir da intimação com a entrega dos quesitos e documentos 

ao Sr. Perito.

11) Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF.

 12) NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar formada pelas doutas 

Assistente Social e Psicóloga credenciadas, a fim de que realize estudo 

psicossocial envolvendo as partes, apresentando, no prazo de15 dias, 

relatório conclusivo no sentido de aclarar as informações prestadas na 

inicial.

 Quesito do Juízo: O interditado possui condições de gerir sua vida civil de 

forma independente ou necessita de auxílio de terceiros?

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

De Vera/MT para Feliz Natal/MT, 03 de Março de 2017.

____________________________________

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz substituto em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78168 Nr: 1255-66.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUBIELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson José Martins, ANEZIO FERREIRA 

SOBRINHO, ODAIR JOSE MARTINS, DENILSON ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811/B

 Impulsiono os autos para intimar o doutor advogado Juliano Berticelli, da 

Decisão de fls 149 que segue transcrita: 'Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.'

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 12/2018/DF

Excelentíssimo Senhor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Guarantã do Norte, no uso de suas atribuições, na forma da 

Lei, etc.

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a todos os candidatos inscritos e deferidos no 

Processo Seletivo para recrutamento de estagiário para a Comarca de 

Guarantã do Norte/MT, mediante as condições estabelecidas no Edital n° 

10/2018/DF.

Art. 1º - Foi designada para o dia 30 de setembro de 2018, às 08h00min 

(oito horas), período da manhã, a realização da prova escrita, junto a 

Escola Municipal Estrelinha do Norte, sito à Avenida Alcides Moreno 

Capeline, nº 635, Cidade de Guarantã do Norte/MT.

Art. 2º - A prova será regida conforme Edital n° 10/2018/DF.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

edital, que será publicado na forma da Lei.

Guarantã do Norte/MT, 21 de setembro de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107478 Nr: 1598-46.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELI NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 28/11/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110928 Nr: 3420-70.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quiteria Bento de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 04/10/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108681 Nr: 2163-10.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 27/11/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97710 Nr: 96-09.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 24/10/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109219 Nr: 2483-60.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 03/10/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94086 Nr: 1750-65.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilda de Fátima Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luis Tietz - OAB:7809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 06/11/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98765 Nr: 721-43.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 22/11/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98653 Nr: 653-93.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidineia Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 31/10/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103618 Nr: 3694-68.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 01/11/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98672 Nr: 662-55.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Garcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 04/12/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94098 Nr: 1751-50.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MARINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 05/12/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103748 Nr: 3797-75.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci de Lara da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 14/11/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 
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Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41181 Nr: 560-09.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 13/11/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91013 Nr: 22-86.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdimir Pinto Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 21/11/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107420 Nr: 1562-04.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL HIPOLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 06/12/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97169 Nr: 3566-82.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Lima Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 25/10/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103551 Nr: 3653-04.2016.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de 

Sinop - MT, Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Adenir Gracioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Bee de Souza Pinto - 

OAB:8.011-OAB/MT

 Considerando as informações de folhas retro, redesigno audiência para a 

data de 27.09.2018, às 18h00min.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99347 Nr: 1070-46.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RODRIGUES BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 29/11/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110413 Nr: 3139-17.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 10/10/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116749 Nr: 3348-49.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamily Cristiani Formagio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 08/11/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111194 Nr: 3545-38.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTOFON OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 30/10/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112774 Nr: 333-72.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeoclides Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 07/11/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111576 Nr: 3794-86.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Daros Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 09/10/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111175 Nr: 3536-76.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzane Prado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 23/10/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97863 Nr: 170-63.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalecio Cecilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 11/12/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117779 Nr: 4029-19.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte-MT, Érico Etevan 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11.972/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Obrigação de Fazer objetivando a obtenção de ordem judicial 

para o efeito de compelir o Estado de Mato Grosso a repassar os valores 

alegadamente atrasados e futuramente devidos vinculados ao custeio do 

serviço público de saúde.Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência.Cediço que os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela 

encontram suporte no art. 300 do CPC, o qual exige a presença da 

verossimilhança das alegações, consistente no confronto entre os 

argumentos da parte e as provas trazidas aos autos, e o perigo na 

demora, caracterizado pela probabilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, tenho que, apesar 

da gravidade da situação narrada pela parte autora, não há nenhum 

elemento documental indicativo de verossimilhança de suas alegações. O 

único documento colacionado é uma planilha indicando valores que teriam 

deixado de ser pagos pelo requerido. No entanto, trata-se de documento 

unilateral, sem fundamentação jurídica e, portanto, sem qualquer valor 

probatório. Registro, aliás, que no bojo da peça inicial o postulante afirma 

tratar-se do Município de SINOP, o que indica ser esta uma ação 

reproduzida sem a necessária cautela para veicular matéria de tamanha 

importância.Da apoucada documentação trazida junto à inicial chega-se a 

cogitar que a presente ação tem mais conotação casuística/eleitoreira que 

propriamente o intuito de defender o interesse dos munícipes.Seja como 

for não há elementos concretos a autorizarem a concessão dos pedidos 

liminares. Assim, por ausência de verossimilhança, INDEFIRO os pedidos 

liminares. Cite-se o requerido. Apresentada contestação, voltem-me 

conclusos para sentença.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 90471 Nr: 2675-95.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisandro Fole Kalinke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A MT

 Intimação da parte requerida/executada da decisão que segue: "Intime-se 

o executado para que dê integral cumprimento à sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositando o valor remanescente, nos termos da petição 

de fls. 124/126, sob pena de multa no valor de 10% sobre o valor 

divergente, nos termos do art. 523, parágrafo 2º do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112979 Nr: 486-08.2018.811.0087

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdS, AMDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Calinoski Junior - 

OAB:18.658-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA 

PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por LEOMAR 

CONCEIÇÃO DE SOUSA e ARENIAS MARIA DA COSTA SOUSA em face 

de EDSON CONCEIÇÃO COSTA SOUSA.

Alegam os autores, em síntese, que seu filho Edson, ora interditando, 

possui 25 (vinte e cinco) anos, é dependente químico e possui 

esquizofrenia, apresentando graves distúrbios de conduta. Acrescenta 

que o interditando é réu em processo penal (código 90983), no qual foi 

instaurado incidente de insanidade mental.

Apesar dos fatos alegados, não vislumbro nos autos urgência a 

fundamentar a concessão imediata da guarda provisória. Além disso, 

necessário se faz a realização de perícia judicial a fim de constatar se, de 

fato, há incapacidade a fundamentar a interdição e nomeação de curador.

Do exposto, indefiro o pedido de curatela provisória.

Requisite-se perito oficial e oficie-se como de praxe, para a perícia médica 

no interditando (CPC, art. 753).

 Dê-se vista ao Ministério Publico, para que, querendo, apresente seus 

respectivos quesitos, no prazo de 10 dias.

 Deverá o perito oficial responder ao seguinte quesito do juiz: O 

interditando é relativa ou absolutamente incapaz para reger a sua pessoa 

e administrar seus bens?

Após a juntada do laudo, digam as partes em 10 dias. Em seguida, 

conclusos para designação de audiência de interrogatório.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117730 Nr: 3988-52.2018.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLMP, MMP, LFM, DMP, VMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o benefício da justiça gratuita.

Cite-se a parte executada, para, em 15 dias, efetuar o pagamento da 

dívida, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, será efetuado o protesto da decisão judicial.

Outrossim, não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez 

por cento. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à 

impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a 

importância da prestação.

Sem prejuízo das determinações acima, ante o manifesto interesse da 

parte autora, designo audiência de conciliação para a data de 31.10.2018, 

às 15h.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117559 Nr: 3861-17.2018.811.0087

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVRB, EFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT/16.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de processo remetido pela Comarca de Paranaíta em virtude do 

declínio de competência.

Designo audiência de conciliação para a data de 27.11.2018, às 13h30min.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva 

das testemunhas e à prolação da sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117113 Nr: 3593-60.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT, Patrícia Helena Dembogurski - OAB:OAB/MT 

23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Designo audiência de conciliação para a data de 27.11.2018, às 13h.

Cite-se e intime-se a requerida, devendo constar no mandado de citação 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à ré o direito de 

examinar seu conteúdo a qualquer tempo, consoante artigo 695, § 1º, do 

CPC.

Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus 

advogados. Se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 113221 Nr: 692-22.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORNELES BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro no curso da 

demanda.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, consoante artigo 300 do CPC.

No caso, indefiro o pedido de tutela de urgência, vez que ausente a 

probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a parte autora apenas 

juntou aos autos os comprovantes de pagamento efetuados, não havendo 

comprovação mínima de que o serviço contratado não esteja sendo 

prestado.

Tratando-se, à evidência, de relação de consumo, na forma do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência do autor em relação à 

requerida, inverto o ônus da prova. Advirto, no entanto, que compete à 

parte autora trazer ao menos indícios de que suas alegações condizem 

com a realidade dos fatos, não se podendo impor à demandada, em todos 

os casos de inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos 

constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica.

Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, deverá o 

demandado colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação às cobranças e que comprovem que o serviço 

contratado está sendo devidamente prestado.

Designo audiência de conciliação para a data de 31.10.2018, às 15h30min.

Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias 

úteis) será contado a partir da realização da audiência.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir).

A ausência da parte autora acarretará extinção por abandono e a 

ausência da parte demandada os efeitos materiais da revelia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117643 Nr: 3913-13.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro no curso da 

demanda.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, consoante artigo 300 do CPC.

No caso, indefiro o pedido de tutela de urgência, vez que ausente a 

probabilidade do direito alegado: a inscrição no SPC decorre de parcela 

vencida em 10.09.2016 (fls. 23), e os documentos juntados referem-se a 

parcelas com vencimento em 10.10.2016 e 10.11.2016.

Tratando-se, à evidência, de relação de consumo, na forma do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência do autor em relação à 

requerida, inverto o ônus da prova. Advirto, no entanto, que compete à 

parte autora trazer ao menos indícios de que suas alegações condizem 

com a realidade dos fatos, não se podendo impor à demandada, em todos 

os casos de inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos 

constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica.

Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, deverá o 

demandado colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à inserção do nome do requerente no cadastro de 

maus pagadores.

Designo audiência de conciliação para a data de 31.10.2018, às 13h30min.

Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias 

úteis) será contado a partir da realização da audiência.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir).

A ausência da parte autora acarretará extinção por abandono e a 

ausência da parte demandada os efeitos materiais da revelia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115657 Nr: 2564-72.2018.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDNLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NORBERTO 

TOMASINI - OAB:24124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Designo audiência de conciliação para a data de 30.10.2018, às 14h.

Cite-se e intime-se a requerida, devendo constar no mandado de citação 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à ré o direito de 

examinar seu conteúdo a qualquer tempo, consoante artigo 695, § 1º, do 

CPC.

Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus 

advogados. Se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11651 Nr: 688-27.2007.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva, Ana Maria da Silva Souza, Dinair 

Generosa da Silva, Judith da Silva de Anicesio, Eunice Aparecida da Silva 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Generosa da Silva, Espólio de 

Joaquim Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 688-27.2007.811.0036 (11651)

Ação de Inventário

Despacho.

Vistos etc.

1) INTIME-SE PESSOALMENTE a Fazenda Pública Estadual, com 

CARGA/REMESSA dos autos, devido a complexidade do presente feito, 

para manifestar quanto o recolhimento do imposto ITCD pelo inventariante, 

correspondente ao ESPÓLIO dos “de cujus” JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

e MARIA GENEROSA DA SILVA, presentes às fls. 228/241.

2) Após, INTIME-SE a parte autora, representada pelo inventariante, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE nos autos quanto a 

petição da Fazenda Pública Estadual, dando o devido prosseguimento no 
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feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, 

§1º do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 704 Nr: 108-46.1997.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Talles Gulart Soares, Gilmar Domingos Mocellin, 

Neiva Terezinha Gulart da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Mocellin - 

OAB:270.216-A/SP, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Considerando as anotações feitas pelo cartório distribuidor na autuação, 

fazendo consta os terceiros interessados, conforme se vê na certidão de 

fls,482. Intimo as partes e terceiros interessados de todo os termos da 

sentença de fls, 478/481, no prazo legal, bem como os terceiros 

interessados no prazo de 10 (dez) dias, no eventual desejo de adjudicar 

os bens necessários a satisfação da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53826 Nr: 3575-32.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Rodrigues Madureira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno a parte autora nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, com 

supedâneo no art. 85, §8º, do NCPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

cuja execução deverá observar o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, 

por ser o vencido beneficiário da Justiça Gratuita.Publique-se. Registre-se. 

In t imem-se.Escoado o prazo recursal ,  arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 20 de setembro de 2018.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43049 Nr: 1163-65.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Soares Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o alvará nº 

435483-4/2018, na importância de R$= 8.200,40 (Oito mil e duzentos reais 

e quarenta centavos) em favor de MANOEL SOARES FILHO.

Guiratinga - MT, 21 de setembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52842 Nr: 3112-90.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de 

Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado entre as 

partes informado à fl. 28/33, para que produza os seus jurídicos efeitos, 

em consequência, julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC e 

CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor do 

acordo entabulado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 21/09/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37264 Nr: 728-28.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º Serviço Registral, Títulos e Documentos e 

Pessoas Jurídicas de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado entre as 

partes informado à fl. 94/99, para que produza os seus jurídicos efeitos, 

em consequência, julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC e 

CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor do 

acordo entabulado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 21/09/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52183 Nr: 2901-54.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Nunes de Souza, Evandro Araújo 

Silva, Clarice Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT, Wilmary dos Santos Vilela - OAB:20662/MT

 Autos n° 2901-54.2017.811.0036

Código: 52183

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Com o retorno da carta precatória que realizou o interrogatório do réu 

Emerson Nunes de Souza, DECLARO encerrada a instrução, abrindo-se 

vista às partes para apresentação de memoriais finais, primeiramente ao 

Ministério Público, após as defesas, vindo-me conclusos para sentença.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21 de setembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 2400-03.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Morais Lima
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 2400-03.2017.811.0036

Código: 50867

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação de fl. 208 interposto pelo Ministério 

Público, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

Considerando que o Apelante já apresentou suas razões recursais (fls. 

209/223), INTIME-SE o APELADO para que ofereça as contrarrazões 

recursais, no prazo de 08 (oito).

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 21 de setembro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59099 Nr: 1964-10.2018.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilhermina Ferreira Cunha Alcalá, Valter Alcalá Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Divórcio Direto Consensual c/a Partilha de Bens e 

Guarda Compartilhada, proposto por Guilhermina Ferreira Cunha Alcalá e 

Valter Alcalá Garcia, postulando o divórcio do casal, bem como a 

regularização da guarda e alimentos da filha menor.

 Os requerentes informam que casaram em 26/10/1996, sob o regime de 

Comunhão Parcial de Bens, e dessa união resultou 01 (uma) filha menor 

Anna Clara Cunha Alcalá, nascida aos 01/06/2002. Relata que agora não 

possuem mais interesse em permanecer juntos, razão pela qual pretendem 

o divórcio.

Informam a existência de bens a partilhar, conforme acordo anexado à 

inicial, e quanto a guarda será na forma compartilhada, contudo a menor 

irá residir com a mãe, bem como os alimentos serão suportados de forma 

igual entre os genitores.

O Ministério Público pugnou pela homologação do ajuste, haja vista que 

foram resguardados os interesses da infante.

Desta forma, estando o ajuste formalmente e materialmente válido, não 

haveria razão pela negativa quanto ao pedido, tendo sido resguardado os 

interesses da menor, motivo pelo qual homologo-o para todos os fins de 

direito, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, III, letra ‘b’ do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o transito em julgado, expeçam-se ofícios aos Cartórios 

competentes.

 Ciência ao ‘parquet’.

 Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido 

este em branco, cumprida todas as determinações, arquive-se.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 20 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37110 Nr: 669-40.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37110

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 21 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35778 Nr: 166-19.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezio Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauremi Rodrigues 

Nascimento Silva - OAB:18.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janriê Rodrigues 

Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 35778

Vistos etc.

Considerando o cálculo apresentado pelo requerente às fls.132/133, e 

concordância do requerido à fl.141, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados.

 Expeça-se o respectivo RPV, aguardando-se o pagamento em arquivo 

provisório, excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 21 de setembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50816 Nr: 2381-94.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Alves Constantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 PROCESSO/CÓD. Nº 50816

Vistos etc.

Intime-se o INSS quanto ao pleito de fls.89/107, a fim de se pronunciar no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do NCPC), sob pena de anuência.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 21 de setembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50885 Nr: 2406-10.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, é que JULGO 

PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, por 

consequência EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I do NCPC, para isso:1) CONFIRMO a tutela 

antecipada concedida liminarmente, para determinar que o MUNICÍPIO DE 

GUIRATINGA/MT e ESTADO DO MATO GROSSO providenciem a CIRURGIA 

denominada VITRECTOMIA POSTERIOR para o tratamento da doença 

denominada DESCOLAMENTO DE RETINA (CID 10 d33), conforme prescrito 

nos Laudos Médicos juntados aos autos (fls. 09/12), em favor do autor 

FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO.2) Assim, por se tratar de TUTELA 

DE URGÊNCIA DEFERIDA LIMINARMENTE, CONFIRMADA POR SENTENÇA, 

não cumprida pela parte requerida quando intimada pessoalmente, 

DETERMINO O IMEDIATO BLOQUEIO ONLINE da conta única do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ora requerido, no valor de R$ 14.650,00 (quatorze mil, 

seiscentos e cinquenta reais) equivalente ao orçamento do “Hospital de 

Olhos de Rondonópolis - HOR”, juntado pela Defensoria Pública à fl. 108, 

para o pagamento das despesas com a cirurgia e com o hospital.3) Após 

o bloqueio dos valores, via BACENJUD, por ser de caráter de caso de 

extrema urgência, DETERMINO, desde logo, a EXPEDIÇÃO do competente 

alvará do levantamento do dinheiro com a transferência de praxe do 

respectivo valor penhorado para CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO DE 

GUIRATINGA/MT, para que o mencionado requerido tome todas as 

providências, incluindo o transporte, para a realização da referida cirurgia 

junto a empresa “Hospital de Olhos de Rondonópolis - HOR”, localizada na 

cidade de Rondonópolis/MT, conforme endereço constante no orçamento 

(fl. 108), de modo que possa realizar o necessário tratamento de saúde ao 

paciente. 4) Posteriormente, INTIME-SE PESSOALMENTE O MUNICÍPIO DE 

GUIRATINGA/MT para trazer aos autos a devida PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59675 Nr: 2180-68.2018.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS, MGLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 59675

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 31/10/2018 às 

16h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 21 de setembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50055 Nr: 2072-73.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frason Moraes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

manifestar acerca da petição e documentos juntados na Ref. 52.

Guiratinga - MT, 24 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44909 Nr: 2123-21.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidio da Silva Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

manifestar acerca da petição e documentos juntados na Ref. 47.

Guiratinga - MT, 24 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51631 Nr: 2722-23.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laureci Clemente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

manifestar acerca da petição e documentos juntados na Ref. 46.

Guiratinga - MT, 24 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50823 Nr: 2388-86.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolina Rodrigues Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Ante a ausência da parte Requerida, apesar de devidamente 

intimada e sendo audiência de instrução, resta preclusa a sua 

apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de instrução, o 

processo está apto para sentença, uma vez que a parte autora já 

apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo que em 

relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu a preclusão.

 Posto isto, SENTENCIO:

DEOLINA RODRIGUÊS XAVIER ajuizou AÇÃO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).

 Aduz, em síntese, ser trabalhadora rural, passando a vida toda laborando 

como rurícola.

 Demonstrativo do indeferimento do benefício em sede administrativa à 

fl.08.

A inicial veio instruída com os documentos de fls.04/20, bem como, 

fls.26/34.

Citado, o requerido apresentou contestação de fls.42/50, alegando, em 

suma, a inexistência de início de prova material da condição de rurícola, no 

lapso temporal exigido.

Réplica à fl.59, ratificando os termos da inicial.

Despacho saneador fl.62.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram 
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ouvidas (03) três testemunhas da parte autora e o patrono do requerente 

reiterou a inicial como alegações. Devidamente intimado, o INSS deixou de 

comparecer à audiência, razão pela qual precluiu seu direito de oferecer 

suas derradeiras manifestações.

É o relatório. Decido.

 São requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91).

 A autora nasceu em 25.05.1960, pelo que deveria comprovar 180 (cento 

e oitenta) meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, de acordo com a tabela disposta no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige princípio de prova 

material, suplementada por prova testemunhal (Súmula 149 do STJ).

 Quanto ao início de prova material, a jurisprudência vem admitindo outros 

documentos além dos já especificados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

considerando estes apenas como rol exemplificativo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. 

Dada a notória dificuldade de comprovação do exercício da atividade rural, 

esta Corte Superior de Justiça considera o rol de documentos previsto no 

art. 106 da Lei nº 8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse 

sentido, já se manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de 

reconhecimento como início de prova material da certidão de óbito do 

cônjuge, bem como da certidão de casamento, mesmo que não 

coincidentes com todo o período de carência do benefício, desde que 

devidamente referendados por robusta prova testemunhal que corrobore 

a observância do período legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se 

manifestou pela aceitação, a título de início de prova material, de 

documentos relativos à qualificação do então marido da autora, mesmo 

diante da separação ou do divórcio do casal, quando as informações 

contidas na documentação foi confirmada pela prova testemunhal. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 47907/MG (2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. j. 13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012).

De outro modo, tem-se que o início da prova material não necessariamente 

abranja o período de carência, desde que a prova testemunhal comprove 

o desempenho de trabalho rural no aludido período.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. 1. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada 

em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 

conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

2. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos 

incisos I e IV e nos incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da 

idade mínima de 60 anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que 

o início de prova material abranja necessariamente esse período, dês que 

a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da 

carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao 

tempo de carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP 

(2001/0068210-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 

18.04.2002, DJU 19.12.2002, p. 467).

A autora colacionou aos autos documentos pessoais, (fl.10), certidão de 

casamento, constando o primeiro esposo como lavrador em 1984 (fls.12), 

e uma outra certidão de casamento, constando o segundo esposo, como 

também lavrador, em 2009 (fl.12), comprovante de residência rural em 

nome do esposo (fl.14), procuração pública de imóvel rural (fls.16/17), 

notas fiscais atinentes à compra de produtos agrícolas (fl.18/19), 

documentos suficientes que demonstram o exercício de atividade rural por 

parte do marido da requerente.

Consoante pacificado pela jurisprudência, diante da dificuldade de 

comprovação da atividade rural, em especial pela mulher, há de se 

presumir que, se o marido desempenhava este tipo de labor, a esposa 

também o fazia.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RURÍCOLA. APOSENTADORIA POR 

IDADE. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 

149/STJ. INAPLICABILIDADE. LABOR RURAL AFERIDO PELO TRIBUNAL A 

QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória, vinculando-o, pelo 

menos, a uma fração daquele período. II. A Terceira Seção desta Corte 

assentou entendimento segundo o qual, diante da dificuldade de 

comprovação da atividade rural, em especial pela mulher, há de se 

presumir que, se o marido desempenhava este tipo de labor, a esposa 

também o fazia. Dessa forma, a eficácia da informação contida na certidão 

de casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge, estendida a 

esposa, devidamente robustecida pela prova testemunhal, leva ao 

afastamento da aplicação do enunciado da Súmula 149/STJ. III - Tendo o 

acórdão recorrido admitido, expressamente, estar a atividade rurícola da 

autora suficientemente comprovada por início de prova material 

robustecida pela prova testemunhal, a inversão dessa compreensão, 

como pretendido, ensejaria o reexame do acervo probatório valorado, o 

que encontra óbice na orientação firmada na Súmula 7/STJ. IV. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

92404/GO (2011/0285330-4), 5ª Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 

12.06.2012, unânime, DJe 20.06.2012).

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. 

CERTIDÃO DE CASAMENTO: MARIDO QUALIFICADO COMO LAVRADOR. 

EXTENSÃO À ESPOSA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE: REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Antecipação de tutela 

deferida "de ofício" em razão do preenchimento dos requisitos do art. 273 

do CPC, e diante da ausência de impedimento processual, conforme 

normas dos arts. 515, § 1º, 516, 798, 461, caput, §§ 3º e 4º e 644, todos 

do Código de Processo Civil. 2. Comprovada a qualidade de trabalhadora 

rural por provas testemunhal e material (certidão de casamento), na forma 

do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a idade superior a 55 anos, a 

segurada tem direito à aposentadoria por idade. 3. "A qualificação 

profissional de lavrador ou agricultor do marido, constante dos 

assentamentos de registro civil, é extensível à esposa, e constitui indício 

aceitável de prova material do exercício da atividade rural...". (STJ, REsp 

267.355/MS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.2000). 4. A concessão 

do benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural subsume-se 

ao quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 5. Quanto à data inicial do 

benefício, a Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, b dispõe que a aposentadoria 

será devida a partir da data do requerimento administrativo, observada a 

prescrição quinquenal, e na sua ausência, a partir do ajuizamento da 

ação, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1057704/SC), 

vedada a reformatio in pejus. 6. A correção monetária e os juros devem 

incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. 7. A verba honorária em conformidade 

com o artigo 20, § 4º, do CPC. 8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando Lei Estadual específica 

prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, 

Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a 

Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da 

Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com Oficial de Justiça. 

9. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. Antecipação de tutela 

concedida de ofício. (Remessa Ex Officio nº 2009.01.99.074462-1/GO, 1ª 

Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Ângela Catão. j. 09.05.2012, unânime, DJ 
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04.07.2012).

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução é 

uníssona, firme e segura quanto ao exercício de atividade rural por parte 

da demandante durante o período de carência, fazendo jus, por 

conseguinte, ao benefício pleiteado.

Da antecipação dos efeitos da tutela ex ofício.

Infere-se da interpretação sistemática da norma fundamental inserta no 

art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos 

infraconstitucionais prescritos nos artigos 4º, 6º e 294 do Novo Código de 

Processo Civil, ser poder-dever do magistrado, ex officio, em qualquer 

fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, 

pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula 

os fatos imediatamente a elas.

 É dever do magistrado zelar e garantir a eficácia do provimento sob pena 

de ferir-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente 

considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88, acrescentado 

pela EC/45.

 No caso em tela, observam-se presentes não apenas os requisitos da 

tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo da 

demora”, como ainda a evidência do direito, necessária ao deferimento da 

tutela de evidência (art. 311 do NCPC).

 Ademais, como a força normativa da tutela provisória deriva diretamente 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de efetividade do 

processo, presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, 

além de evidenciado o direito na própria sentença, o Juiz tem o dever de 

garantir a eficácia do provimento jurisdicional no presente caso.

 Nesse diapasão, quando as causas envolvem pessoas idosas, cuida-se, 

nos termos da literal disposição do preceituado no art. 4º, §1º, Lei 

10.741/03, de um “dever de todos”, inclusive, um dever de justiça social 

(art. 3º, inc. I, c/c art. 170, “caput”, e art. 193, todos da CF/88).

 No caso vertente, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se 

impõe, mormente após a edição do art. 3º Lei 10.741/03, que determina a 

“absoluta prioridade” conferida ao idoso. Além disso, o art. 71 da mesma 

Lei determina “prioridade” na tramitação de ações envolvendo idosos.

 É oportuno, ainda, ressaltar que a antecipação dos efeitos da tutela 

perseguida visa à assistência aos desamparados (art. 6º, “caput”, CF/88), 

em observância ao principio constitucional da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, inciso III, CF/88).

 Analisando-se os requisitos necessários ao deferimento da tutela 

provisória de urgência (art. 300 do NCPC) e da tutela de evidência (art. 

311 do NCPC), verifica-se presente a “probabilidade do direito” através do 

direito declarado na presente sentença, assim como a demonstração de 

que as afirmações de fato estão comprovadas, tornando o direito 

evidente, o que revela pelo início de prova material e pelos depoimentos 

das testemunhas que corroboram o exercício da atividade rural 

desempenhada em regime de economia familiar, para a subsistência 

familiar.

 Já o “perigo da demora” consiste na possibilidade real de superveniência 

de agravos e acréscimos de riscos, situação inerente à idade avançada 

da parte autora.

 Assim, antecipo a tutela apenas no tocante à implantação do benefício, 

que deve ser imediata.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício 'aposentadoria por idade' (art. 48, Lei 8.213/91) 

em favor da parte requerente, retroativos ao requerimento administrativo.

A título de tutela preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, 

parágrafo único, art. 497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, 

e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 

por dia de atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação, para o cumprimento do preceito mandamental.

Correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da 

Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% 

a.m. ou com outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de 

poupança que eventualmente venha a ser estabelecido. Contam-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 2º, do NCPC.

Sem custas processuais.

Tendo em vista a concessão de tutela antecipada para implantação 

imediata do benefício, forneça a Secretaria os dados necessários para 

tanto, nos termos do item 2.6.5 da CNGC.

Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS.

Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe.

 Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46071 Nr: 703-39.2009.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, James Rogério Baptista - OAB:OAB/SP 

196.274, Juliano Marques Ribeiro - OAB:OAB/MT 8.973-B, Marcos da 

Silva Borges - OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

do inteiro teor do ofício requisitório, nos termos do Art. 11 da Resolução 

CJF 458/2017 expedidos às fls.141. Após, nos termos do Art. 412, §5º da 

CNGC, impulsiono estes autos com vista ao Procurador da Autarquia 

Demandada, mediante remessa dos autos, para no prazo legal, também se 

manifestar acerca do respectivo RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70777 Nr: 60-42.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, 

Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

do inteiro teor dos ofícios requisitórios, nos termos do Art. 11 da 

Resolução CJF 458/2017 expedidos às fls.105/106. Após, nos termos do 

Art. 412, §5º da CNGC, impulsiono estes autos com vista ao Procurador da 

Autarquia Demandada, mediante remessa dos autos, para no prazo legal, 

também se manifestar acerca dos respectivos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71839 Nr: 1130-94.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA MARQUES BARRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

do inteiro teor dos ofícios requisitórios, nos termos do Art. 11 da 

Resolução CJF 458/2017 expedidos às fls.96/97. Após, nos termos do Art. 

412, §5º da CNGC, impulsiono estes autos com vista ao Procurador da 

Autarquia Demandada, mediante remessa dos autos, para no prazo legal, 

também se manifestar acerca dos respectivos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71609 Nr: 887-53.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

do inteiro teor dos ofícios requisitórios, nos termos do Art. 11 da 

Resolução CJF 458/2017 expedidos às fls.117/118. Após, nos termos do 

Art. 412, §5º da CNGC, impulsiono estes autos com vista ao Procurador da 

Autarquia Demandada, mediante remessa dos autos, para no prazo legal, 

também se manifestar acerca dos respectivos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70092 Nr: 349-09.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANI GROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

do inteiro teor dos ofícios requisitórios, nos termos do Art. 11 da 

Resolução CJF 458/2017 expedidos às fls.141/142. Após, nos termos do 

Art. 412, §5º da CNGC, impulsiono estes autos com vista ao Procurador da 

Autarquia Demandada, mediante remessa dos autos, para no prazo legal, 

também se manifestar acerca dos respectivos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70825 Nr: 109-83.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MUNHOZ DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

do inteiro teor dos ofícios requisitórios, nos termos do Art. 11 da 

Resolução CJF 458/2017 expedidos às fls.171/172. Após, nos termos do 

Art. 412, §5º da CNGC, impulsiono estes autos com vista ao Procurador da 

Autarquia Demandada, mediante remessa dos autos, para no prazo legal, 

também se manifestar acerca dos respectivos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79889 Nr: 1250-35.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENE FAUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Certidão lavrada pela Sra. Oficiala de Justiça de 

ref. 48, nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 da 

CNGC, impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Exequente, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71339 Nr: 623-36.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 “Vistos.

 Aguarde-se o cumprimento da Carta Precatória expedida às fls. 146.

Com a sua chega, declaro desde já encerrada a instrução processual.

Dê-se vista dos autos as partes para apresentarem alegações finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, à começar pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77256 Nr: 1197-88.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Moreira de Oliveria 

Silva - OAB:22577

 Processo nº 1197-88.2015.811.0096 (Código 77256)Autor: Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso Réu: Jones MarcondesVistos.Determino 

que seja substituído o nome de Jones Marcondes pelo de Jhony 

Marcondes.RETIFIQUE-SE em todos os bancos de dados do tribunal, a 

retirada do nome de Jones Marcondes deixando constar somente o de 

Jhony Marcondes.No mais, o acusado JONES MARCONDES, no ato de sua 

CITAÇÃO, informou não ter condições de constituir advogado. Desta 

forma, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o 

Dr. EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA – OAB/MT nº 22.577/O para 

promover a defesa do interesse do acusado acima citado.Tomando em 

conta a natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 10 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 78679 Nr: 516-84.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTYAN BRUNO ISRAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brennda Samara Viana 

Vieira - OAB:MT22044-O

 Processo nº 516-84.2016.811.0096 (Código 78679)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Christyan Bruno Israel

Vistos.

Cientifiquem-se as partes sobre o retorno dos autos da instância recursal.

Considerando que a sentença prolatada às ref. 82 foi mantida incólume, 

cumpra-se integralmente as determinações lançadas no ato sentencial.

No mais, considerando o teor do petitório de ref. 116, determino que seja 

encaminhado COM URGÊNCIA, a Guia de Execução Penal do réu, ao Juízo 

da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 24 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53715 Nr: 3612-86.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleriton Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 18 de junho de 2019, às 

16h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53713 Nr: 3610-19.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesiel Custodio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808-MT

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 18 de junho de 2019, às 

16h15min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37110 Nr: 265-16.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Edina Ribeiro Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Pereira Neto - 

OAB:5613/MT

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 18 de junho de 2019, às 

14h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11374 Nr: 867-17.2009.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Benjamin Rampelotto, Gercy Lopes 

Rampelotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rumo Malha Norte S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:7295/PR

 Considerando que a retro publicação se deu para o Advogado anteior, 

renovo o ato de publicação, a fim de que o Advogado substabelecido seja 

devidamente intimado: Vistos... Verifico que o executado impugnou o 

cumprimento de sentença dentro do prazo legal, tendo dentro deste 

mesmo prazo garantido a execução nos termos do artigo 835, §2º, do 

CPC, contudo, fora do prazo que lhe isentaria da incidência da multa e 

honorários previstos no artigo 523, §1º, do CPC. Deste modo, dou parcial 

provimento a impugnação feita, para concordar em partes com o cálculo 

do executado, que deverá ser acrescido da multa e honorários 

advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC, que devem integrar o 

débito no dia subsequente ao final do prazo previsto no dispositivo. Com a 

garantia do Juízo feita no dia 13/03/2018, a partir desta data os juros 

moratórios até então aplicáveis devem cessar, passando a ser aplicáveis 

os mesmos consectários legais da conta única judicial (TR + juros de 0,5% 

a.m.).Intime-se o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias proceda 

com a elaboração do cálculo exequendo com estas considerações, sob 

pena de extinção e arquivamento dos autos. Com a elaboração do cálculo, 

intime-se o executado para que em caso de concordância com este, 

converta a garantia dada em Juízo em dinheiro e efetue o pagamento 

integral do débito no prazo máximo de 05 (cinco) dias.Apenas a título de 

alerta, o executado em seu cálculo utilizou o valor projetado para o dia 

28/03/2013, entretanto, esta quantia ainda continua depositada na conta 

única deste Juízo, provendo rendimentos, valor este, remanescente, 

deverá ser levado em consideração para abatimento do total da dívida no 

dia do pagamento do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37769 Nr: 534-55.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Belo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NUNES DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:225901

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 18 de junho de 2019, às 

13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46548 Nr: 2425-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Pego, Antonio Batista de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177, Enio Luiz Caldart Arruda - OAB:13.919

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 18 de junho de 2019, às 

13h00.

Quanto ao pedido de restituição da arma apreendida, intime-se o 

requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias junte toda a 

documentação citada pelo Ministério Público em ref. 94, caso contrário, 

deverá a arma ser destruída.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57472 Nr: 1323-49.2018.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MATOS SILVA, Laiuma Pereira Schubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GERLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310

 Ficam as partes intimadas, nas pessoas de seus advogados constituídos, 

para que compareçam à audiência para tentativa de Conciliação, que será 

presidida pela Conciliadora do Juízo, redesignada para o dia 06/12/2018, 

às 16h40min, com as advertências constantes na Decisão proferida nos 

autos em 25/06/2018 (ref. 4).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34656 Nr: 1329-95.2014.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme dispõe o art. 1210 da CNGC Judicial, haja vista que foi expedida 

Carta Precatória nos autos, fica a parte Reclamante intimada para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, devendo comparecer em 

cartório para retirá-la.

Após, decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intime-se a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53168 Nr: 3279-37.2017.811.0027

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILEY DAS GRAÇAS SERPA ALESSI, RUBIA 

SERPA ALESSI, RUBENS MARCEL SERPA ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, ante o Ofício juntado 

aos autos em 21/09/2018 (ref. 36), impulsiono estes autos ao setor de 

envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o Requerente, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que manifeste nos autos e requeira o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44393 Nr: 1044-34.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55222 Nr: 248-72.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITIPREV - Fundo Municipal de Previdencia 

Social dos Servidores do Municipio de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para expedir matéria imprensa com a finalidade de intimar o Requerente, 

na pessoa de seu advogado constituído, para que, caso queira, apresente 

impugnação à contestação ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54187 Nr: 4053-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS Agronegocio Industria e Comercio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONY KLEBER GONSALES - 

OAB:13526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Squeff Fries - 

OAB:69.876/RS, Fernando Pellenz - OAB:68079/RS

 Vistos em correição.

Tendo que as partes realizaram acordo (ref. 13), cancelo a audiência 

outrora marcada e determino a devolução da carta precatória ao Juízo 

Deprecante no estado em que se encontra, com nossas homenagens, 

dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39189 Nr: 1174-58.2015.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Oliveira de Jesus, José Francisco de 
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Moraes, Izabel Cristina Rompeloto de Moraes, Antonio Carlos Machado 

Araujo, Irma Luiza Machado Araújo, Espolio de Brandão Araujo Filho, 

Espólio de José Carlos Machado de Araújo, Ceris Dione Teixeira Araújo, 

Gilberto Machado Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PESSOA PEREIRA 

BORJA - OAB:104965 , Paula Junia Couto Saviotti - OAB:148.796-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araujo - 

OAB:13068/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34566 Nr: 1270-10.2014.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSrsf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51997 Nr: 2662-77.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF CONSTRUTORA PRE MOLDADOS LTDA 

ME, Fabiano Dalla Valle, Márcio Martinazzo, Marciara Borges de Oliveira 

Dalla Valle, ALINE CARVALHO DE FIGUEIREDO MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51997 Nr: 2662-77.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF CONSTRUTORA PRE MOLDADOS LTDA 

ME, Fabiano Dalla Valle, Márcio Martinazzo, Marciara Borges de Oliveira 

Dalla Valle, ALINE CARVALHO DE FIGUEIREDO MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos etc.

Expeça-se mandado de penhora dos bens indicados às fls. 82/83, 

devendo o Oficial de Justiça proceder à avaliação.

Efetuada a penhora, intime-se o (os) executado (os) para que, querendo 

e, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55645 Nr: 468-70.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTM TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DO POSTO FISCAL BENEDITO 

DE SOUZA CORBELINO (“DITO PRETO” “ANTIGO CORRENTES”)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROVERSON CRISTIANO RAMOS 

DA SILVA - OAB:337702, Valeria Claudia da Costa Coppola - 

OAB:209798/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34656 Nr: 1329-95.2014.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido de limar ajuizada 

por BANCO SAFRA S/A em face de RONALDO ADRIANO VIANA.

No petitório de fls. 95/96, a parte autora requereu a imediata suspensão da 

incidência de IPVA/DPVAT sobre o veículo objeto da lide, sendo que, caso 

o veículo seja localizado e reintegrado, o Requerente comunicará ao 

Órgão Estadual - SEFAZ e responderá pelos IPVA e DPVAT incidentes 

sobre o bem, inclusive pelo período de suspensão.

Pois bem, INDEFIRO o pedido de suspensão da incidência do IPVA do 

veículo, marca VOLKSVAGEM, modelo FOX 1.0, ano fab/mod. 2009, cor 

PRETA, chassi 9BWAA05Z5A4065466, placa NPC3877, isso porque, cabe 

ao proprietário do veículo, in casu, o Sr. Ronaldo Adriano Viana conforme 

documentos de fls. 09/14, efetuar o recolhimento dos valores referente ao 

IPVA e DPVAT. Assim, o simples fato do requerido não ter sido localizado 

e não estar efetuando o recolhimento, bem como o bem encontrar-se em 

local incerto e não sabido não é justificativa plausível para afastar a sua 

responsabilidade, portanto, não há que se falar em suspensão da 

incidência e posteriormente a parte autora responder pelos valores 

incidentes sobre o bem inclusive pelo período da suspensão, ante a falta 

de previsão legal. Além do mais, verifica-se ás fls. 53/54, que o bem objeto 

da lide já se encontra bloqueado, via Renajud.

Por outro lado, DEFIRO o pedido de consulta de endereços do requerido 

pleiteado às fls. 93.

Procedo, nesta data a consulta via INFOJUD, para averiguar informações 

cadastrais em nome do autor, bem como a consulta de novo endereço via 
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BACENJUD, uma vez que consta nos autos o número do CPF do requerido 

Ronaldo Adriano Viana (CPF 038.439.709-39).

 Aguarde-se 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de resultado positivo 

DETERMINO desde já a citação do requerido para que, no prazo de 15 

(quinze) dias apresente contestação, bem como informe onde se encontra 

o veículo automotor objeto da presente reintegração de posse.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54908 Nr: 76-33.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:16.257/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 91, nomeio o Dr. Bruno Cesar 

Brandão Prado, inscrito na OAB/MT sob o nº 24.749, para patrocinar os 

interesses do acusado. Consigno que os honorários advocatícios serão 

arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para apresentar memoriais finais o no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47018 Nr: 2715-92.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnaldo Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADNALDO SANTOS PEREIRA, Cpf: 

03652535103, Rg: 5463383, Filiação: Marilene Santos Coelho Pereira e 

Oscar Santos Pereira, data de nascimento: 23/09/1988, brasileiro(a), 

natural de Rio Verde-GO, convivente, serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.Uma vez que consta nos autos o número do CPF do 

acusado Adnaldo Santos Pereira (CPF: 036.525.351-03), DEFIRO o pedido 

de consulta de endereço via BACENJUD, bem como por inicativa deste 

juízo realizo consulta via INFOJUD . No entanto INDEFIRO o pedido 

formulado de expedição de Ofício à referida entidade Instituto Nacional de 

Seguridade Social. Ademais, tal pedido viola o direito a privacidade, que só 

se justifica em casos excepcionais, tema já pacificado pela jurisprudência, 

inclusive pelo STJ. O que impede também a expedição de Ofício físico para 

a Receita Federal.Aguarde-se 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de 

resultado positivo expeça-se o necessário para o cumprimento do ato 

processual faltante (citação).Sendo infrutífera a pesquisa ou o endereço 

obtido for o mesmo da inicial, proceda-se a citação do réu via edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para que este apresente resposta à acusação 

ou para que constitua advogado.Transcorrido o prazo, certifique-se se o 

(a) acusado (a) atendeu ao chamado judicial. Esgotado o prazo de 

resposta sem qualquer manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se com eficiência o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleonice F. R. 

Rodrigues, digitei.

Resumo da Inicial: Consta do Inquérito Policial que, no dia 25 de setembro 

de 2016, por volta das 07h, na Fazenda Santa Laura, zona rural do 

município de ltiquira/MT, o denunciado Adnaldo Santos Pereira disparou 

arma de fogo tipo espingarda calibre 28, em lugar habitado. Ante o 

exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou 

ADNALDO SANTOS PEREIRA, como incurso nas sanções do artigo 15, 

caput, da Lei n. 10826/2003.

Itiquira, 23 de setembro de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42647 Nr: 277-93.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevaldo Carvalho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDEVALDO CARVALHO DE SOUZA, Cpf: 

41223637808, Rg: 2146409, Filiação: Ildene dos Santos Souza Carvalho e 

João Arlindo de Carvalho, data de nascimento: 19/08/1984, brasileiro(a), 

natural de Paranaíba-MS, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 06799858 

6624. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.Ante a impossibilidade de sua citação pessoal, 

conforme certificado aos autos DEFIRO o pedido ministerial de fls. 132/134 

e determino a citação do réu Edevaldo Carvalho de Souza, pela via 

editalícia, com prazo de 15 (quinze) dias, para que este apresente nos 

autos ou para que constitua advogado.Transcorrido o prazo, certifique-se 

se os acusados atenderam ao chamado judicial. Esgotado o prazo sem 

qualquer manifestação, desde já, DETERMINO A SUSPENSÃO do feito e do 

curso do prazo prescricional, remetendo-se os autos na sequência ao 

arquivo provisório até o esgotamento do prazo prescricional da pena 

máxima cominada ao (s) delito (s) descrito (s) na denúncia (Súmula 415 

STJ).Cumpra-se com eficiência o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleonice F. R. 

Rodrigues, digitei.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, o Ministério Público denuncia 

EDEVALDO CARVALHO DE SOUZA, vulgo "Teco", como incurso nos 

artigos 306 e 309, ambos da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 70 do Código 

Penal em concurso material com a infração tipificada no art. 138, caput, 

c.c 141, II, ambos do Código Penal, requerendo, após recebimento e 

autuação desta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se o 

denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, ouvindo-se, oportunamente, as vítimas e as testemunhas abaixo 

arroladas, interrogando-se o denunciado e prosseguindo-se nos demais 

atos processuais até a final sentença condenatória.

Itiquira, 13 de agosto de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42448 Nr: 185-18.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orleni Nonato Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORLENI NONATO QUEIROZ, Filiação: Elza 

Nonato Queiroz e Jose Francisco Queiroz, brasileiro(a), solteiro(a), 

operador de maquinas, Telefone 65 9921 9953. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR ORLENI NONATO 

QUEIROZ, já qualificado, pela prática do crime descrito no artigo 147, 

“caput”,do Código Penal.Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, 

denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a 

se valorar; Ele não possui maus antecedentes; Poucos elementos foram 

coletados para se aferir sua conduta social e personalidade; O motivo do 

crime se deu em virtude do desentendimento conjugal, o que o não 

ultrapassa a barreira de sua própria tipicidade; As circunstâncias do delito 

estão relatadas nos autos, não merecendo qualquer reconhecimento e 

valoração; Não houve consequências mais graves que as já previstas na 

própria tipicidade dos respectivos delitos. Por fim, não pode cogitar acerca 

do comportamento da vítima.Diante de tais ponderações, reputo como 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de 

ameaça, a fixação da pena-base em 01 (um) mês de detenção.Não há 

circunstâncias agravantes.Por sua vez, concorrendo à circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal 

(confissão espontânea), mas em conformidade com a Súmula 231 do STJ, 

deixo de atenuar a pena, mantenho a pena dosada anteriormente.Do 

mesmo modo, não concorrem causas de aumento e de diminuição de 

pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 01 

(um) mês de detenção.Em consonância com o artigo 33, § 2º, c, do CP, o 

réu deverá cumprir a pena em regime aberto.Ante o regime fixado (aberto) 

e por, aparentemente, não estarem presentes os requisitos do artigo 312 

do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade. Como o crime foi praticado com violência doméstica e familiar 

contra a mulher, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos,nos termos do Art. 41 da Lei 11.340/2006.O réu 

deverá ser intimado pessoalmente da sentença, no último endereço 

constante dos autos, devendo o oficial de justiça atentar-se para o artigo 

980, § 8º, da CNGC/MT. Caso não seja encontrado, expeça-se, desde 

logo, edital de intimação da sentença, nos termos da lei processual 

penal.Oportunamente, após o transito em julgado desta decisão, tomem-se 

as seguintes providências:1) Lance o nome do acusado no rol dos 

culpados;2) Expeçam-se Guia de Execução de Pena;3) Oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do 

réu, com suas devidas identificações pessoais, acompanhada de 

fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto disposto 

pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c o 15, III, da Constituição 

Federal;Cumpra-se com eficiência o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleonice F. R. 

Rodrigues, digitei.

Itiquira, 23 de setembro de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-94.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SELMA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ERI GARCIA ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 08/11/2018, às 09:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-79.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

LUZIA SELMA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 08/11/2018, às 9:20 horas.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 37467 Nr: 1075-28.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio dos Santos, Francisco dos 

Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotada na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que compulsando os autos verifiquei que a advogada 

substabelecida nos autos não foi cadastrada no Sistema Apolo, 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar ilustre causídica, Dra. Vera Lúcia 

Novak, para que fique ciente da data designada para realização de 

audiência de instrução e julgamento, qual seja, dia 30 de outubro de 2018, 

às 17horas, no Edifício do Fórum de Jauru/MT .

Jauru, 24 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31138 Nr: 1006-98.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.R. Ferreira Modas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de que as partes estão em procedimento de 

compensação dos débitos tributários (fls. 74/77), SUSPENDO o curso da 

execução fiscal pelo prazo de 01 (um) ano, tendo em vista que a adesão a 

parcelamento implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

(art. 151, inciso VI, do CTN), até a sua compensação integral.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente, 

nos termos do artigo 25, da Lei de Execução Fiscal para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o regular andamento do feito, requerendo o que 

entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 4487 Nr: 385-82.2004.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMLLE, SRDC, GMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia A. de M. Navarro - 

OAB:6.660 OAB/MT, Gilmar Alves Ferreira - OAB:7092-B, Jair de 

Oliveira Lima - OAB:4.823-B
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 (...) Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).”Na hipótese 

dos autos, vislumbra-se que o exequente esgotou todos os meios 

ordinários que se encontravam à sua disposição na busca de bens 

passíveis de penhora, tais como penhora online via sistema Bacenjud, 

busca de veículos via sistema Renajud, inclusive quebra do sigilo fiscal, no 

entanto, as diligências restaram inexitosas, estando, pois, justificado o 

pedido de aplicação da medida extremada pleiteada.Nesse contexto, 

afigura-se possível a consulta de informações referente às 

movimentações imobiliárias que envolvam os executados LATICÍNOS MIL 

LAC LTDA, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 

36.973.998/0001-58, e dos sócios SINVAL ROSA DA CUNHA, inscrito no 

CPF sob o nº 207.909.611-72, e GEDEON MARTINS DA ROCHA, inscrito no 

CPF sob o nº 326.566.882-72, via sistema INFOJUD, possibilitando a 

localização de bens suficientes à garantia da dívida.Aportando as 

informações ao presente feito, INTIME-SE a parte exequente, mediante 

remessa dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste 

requerendo o que entender pertinente.Após levada a efeito referida 

juntada, devem os autos tramitar em segredo de justiça, promovendo-se o 

seu  adequado  ta r jeamento .CUMPRA-SE,  exped indo  o 

necessário.Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1061 Nr: 1-08.1998.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Neres de Jesus, Pedro Carbo 

Garcia, José Carbo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Vistos.

CONCEDO à parte exequente, o prazo de 20 (vinte) dias, para 

providências que entender necessárias.

Decorrido o prazo assinalado acima, INTIME-SE a parte exequente, através 

de seus advogados, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12745 Nr: 1045-03.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Marcal Moveis e Eletrodomesticos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos.

CONCEDO à parte exequente, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para 

providências que entender necessárias, sem, contudo, determinar a 

suspensão do processo, visto que não há o enquadramento em qualquer 

das situações hipotéticas preconizadas nos art. 921 e art. 922, ambos do 

CPC, art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e art. 151, do CTN.

Decorrido o prazo assinalado acima, INTIME-SE a parte exequente, 

mediante remessa dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30512 Nr: 332-23.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Daniel Viecili Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Douglas Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Gomes Albéfaro 

- OAB:2361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 Vistos.

CONCEDO à parte exequente, o prazo de 60 (sessenta) dias, para 

providências que entender necessárias, sem, contudo, determinar a 

suspensão do processo, visto que não há o enquadramento em qualquer 

das situações hipotéticas preconizadas nos art. 921 e art. 922, ambos do 

CPC.

Decorrido o prazo assinalado acima, INTIME-SE a parte exequente, através 

de seu advogado, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 912 Nr: 2-61.1991.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABNER SALDANHA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dalvo Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:OAB MG 74307B, Vanilza Balbino Vieira - 

OAB:4607-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a prova pericial requerida foi 

declarada preclusa nos autos do processo de embargos à execução n.º 

531-50.2009.811.0047 – Cód. 12238 (apenso), cuja sentença transitou em 

julgado, assim, DETERMINO que a secretaria promova o integral 

cumprimento da sentença proferida nos embargos e, na sequência, 

INTIME-SE a parte exequente, através de seus advogados para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito, requerendo o 

que entender pertinente.

Com a manifestação da parte exequente ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação.

 INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9824 Nr: 810-07.2007.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arles Dias Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 Vistos.

Primeiramente, antes de deliberar acerca do pedido formulado pela parte 

exequente às fls. 116 dos autos, DETERMINO que a secretaria, no prazo 

de 15 (quinze) dias, empreenda as diligências necessárias junto a Conta 

Única dos Depósitos Judiciais do Estado de Mato Grosso, com a finalidade 

de obter o extrato detalhado de todas as movimentações efetivas na conta 

judicial n.° 3400116463577, vinculada ao presente feito.

Após. REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12781 Nr: 1080-60.2009.811.0047

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonair Lima Biaquini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrelino Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ BIANQUINI FERREIRA 

BARLETTE - OAB:OAB-MT 3602
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) No mais, com fundamento no art. 513, § 4°, do CPC, DETERMINO a 

intimação da parte executada, mediante expedição de carta com aviso de 

recebimento, fazendo-se consignar o endereço noticiado nos autos, bem 

como as advertências do parágrafo único do art. 274 e do § 3°, do art. 

513, ambos do CPC para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito exequendo, sob pena de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC.Efetuado o depósito parcial no 

prazo legal, a multa e os honorários incidirão sobre o restante do débito 

(art. 523, §2º, CPC).Transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente, nos próprios 

autos, sua impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525, CPC).ARBITRO honorários advocatícios no percentual de 10% 

do sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, bem como 

em consonância com a Súmula 517 do STJ, para a hipótese de pagamento 

depois de escoado o prazo de 15 (quinze) dias, que deverá acrescido 

sobre o valor do débito e da multa supracitada.Não havendo pagamento no 

prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente a planilha atualizada do 

débito, com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios arbitrados, 

bem como requeira o que entender de direito para prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento.Em caso de pagamento integral do valor 

do débito, no prazo para pagamento voluntário, mediante depósito na 

Conta Única, INTIME-SE o exequente, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados para depósito e, após, OFICIE-SE à Conta Única 

para promover a vinculação ao presente feito dos valores depositados. 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8231 Nr: 438-92.2006.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almiro Corrêa Rezende, Eva Lopes, Jorge Aguiar da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Joaquim de Lima, Dioclécio Joaquim de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aguiar da Silva - 

OAB:MS-10.931-B, Jorge Aguiar d Silva - OAB:10931-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9035

 Decisão->Determinação

Vistos.

Antes de deliberar acerca dos pedidos formulados na petição de fls. 

1385/1387 dos autos, DETERMINO a intimação da parte exequente, via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição de 

fls. 1374/1380 dos autos, requerendo o que entender pertinente.

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12238 Nr: 531-50.2009.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Hespanhol Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABNER SALDANHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARISA BALBINO 

DA TRINDADE - OAB:OAB MG 74307B

 Vistos

Considerando que o demonstrativo do débito, é requisito essencial para 

propositura da ação de execução, nos termos do art. 798, inciso I, aliena 

‘b’, do CPC, devendo o referido demonstrativo ser elaborada conforme 

dispõe os incisos do parágrafo único do citado artigo, com fundamento no 

art. 320 e 321, ambos do CPC, DETERMINO a intimação da parte autora, via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial da 

ação de cumprimento de sentença (fls. 111/114) para o fim de instruí-la 

com o demonstrativo do débito atualizado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321, do CPC.

Apresentado o demonstrativo ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para a 

deliberação.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32046 Nr: 873-22.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Alves Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, em caso 

de impugnação parcial, que a parte não questionada pela executada seja 

objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma do art. 535, §4º, do 

CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14652 Nr: 465-02.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wladimir Cassiano de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte autora providenciou o recolhimento das custas 

referentes a distribuição e cumprimento da missiva endereçada à Comarca 

de Brasnorte/MT (fls. 161 v°), DETERMINO que a secretaria tome as 

providências pertinentes no sentido remeter a missiva expedida às fls. 157 

dos autos para o seu efetivo cumprimento.

Com o retorno da precatória devidamente cumprida ou não, INTIME-SE a 

parte exequente, através de seus advogados, via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias promova o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31833 Nr: 643-77.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Matoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria proceda à abertura do 

segundo volume dos autos, de modo a cumprir a norma ínsita no art. 337, 

da CNGCJ/TJMT.

Após, considerando o teor da impugnação de fls. 216/217 dos autos, 

DETERMINO a intimação da parte requerente, através de seus advogados, 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca do 

seu teor.

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

Edital Citação

PROCESSO VIRTUAL

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

AUTOS N.º 677-81.2015.811.0047

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Fábio Alves Arruda

PARTE RÉ: COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.RESUMO DA INICIAL: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ 

DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE JAURU – MATO GROSSO. 

FÁBIO ALVES ARRUDA, brasileiro, solteiro, odontólogo, portador da 

cédula de identidade RG nº. 1553796-0 SSP/MT., e do CPF nº. 

016.040.961- 60, residente e domiciliado na Avenida Padre Nazareno 

Lanciotti, n. 674, Bairro Centro, nesta cidade de Jauru/MT., por seus 

advogados e procuradores legalmente habilitados (doc. incluso), com 

escritório profissional sito à Avenida Mauá, nº. 455, Centro, fone celular 

nº. (65) 9971 – 2335 e (65) 9942-5823, onde recebem intimações e 

notificações de estilo, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, 

nos termos do artigo 1.238 e Parágrafo Único, todos do Código Civil, c/c os 

artigos 941, 942 e 943, do Código de Processo Civil, propor "AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ORDINÁRIO" em desfavor da COMPANHIA COMERCIAL DE 

TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, atualmente encontrando-se em 

lugar incerto e não sabido, para expor e a final requerer o seguinte: DOS 

FATOS: 1- O Requerente adquiriu em 25.07.2014, de Marcello Andrei 

Bernardo a posse mansa e pacífica que se prolongam por mais de 

20(vinte) anos, com todas as benfeitorias existentes sobre os lotes 16-B, 

01 e 02 da Quadra n. 55, medindo 10,00 x 30,00 (dez metros de frente por 

trinta metros ditos da frente aos fundos), com 300,00 m2; o Lote 01, da 

Quadra n. 55, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por trinta 

metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2; e o Lote 02, da 

Quadra n. b55, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por trinta 

metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2, tendo este adquirido 

de Irineu do Carmo Batista em 14.11.2010, que adquiriu da Associação de 

Portadores de Fissuras Lábios Palatais – Asfija em 09.10.2009, que 

adquiriu de José Gonçalves Filho em 20.12.1995, que adquiriu de Mathias 

Oléa Aguillar em 23.05.1995, conforme comprovam os documentos 

anexos. 2- O Requerente, também, adquiriu em 01.04.2015, de Marlene da 

Cruz, por permuta a posse mansa e pacífica que se prolongam por mais 

de 12(doze) anos, com todas as benfeitorias existentes sobre o lote n. 05 

da Quadra n. 128, medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por 

quarenta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2, tendo esta 

adquirido em 30.05.2003 de Orotil Pereira dos Santos, conforme 

comprovam os documentos anexos. Figuram como proprietária das áreas 

remanescentes do loteamento onde se acha edificada a cidade de Jauru, 

a COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, 

devidamente transcrita na matrícula nº. 1074, de 17.11.2006, do Cartório 

de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jauru/MT., tendo por registro 

anterior do loteamento sob o nº. 475-A, de 16.10.1970, do Livro 08, fls. 

190/224, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT. 

Os imóveis urbanos usucapiendos: 1- Lote nº. 16-B, da Quadra nº. 55, 

medindo 10,00 x 30,00 (dez metros de frente por trinta metros ditos da 

frente aos fundos), com 300,00 m2, encontram-se situada na Avenida 

Mauá, Bairro Centro; 2- Lote nº. 01, da Quadra n. 55, medindo 20,00 x 

30,00 (vinte metros de frente por trinta metros ditos da frente aos fundos), 

com 600,00 m2, encontram-se situada na Avenida Mauá, Bairro Centro; 3- 

Lote nº. 02, da Quadra n. 55, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de 

frente por trinta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2, 

encontram-se situada na Avenida Mauá, Bairro Centro; e 4- Lote nº. 05, da 

Quadra nº. 128, medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por 

quarenta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2, 

encontram-se situada na Rua Francisco de Melo Palheta, Bairro Centro, 

todos nesta cidade de Jauru/MT., e, estão dentro dos seguintes limites e 

confrontações: 1- LOTE N. 16-B, QUADRA N. 55 - MEDINDO 10,00 x 30,00, 

COM 300,00 M2: NORTE: 10,00 metros para a Avenida Mauá; LESTE: 30,00 

metros com o Lote n. 01; SUL: 10,00 metros com o Lote n. 14; e OESTE: 

30,00 metros com o Lote n. 16-A. 2- LOTE N. 01, QUADRA N. 55 - 

MEDINDO 20,00 x 30,00, COM 600,00 M2: NORTE: 20,00 metros para a 

Avenida Mauá; LESTE: 30,00 metros com o Lote n. 02; SUL: 20,00 metros 

com o Lote n. 03; e OESTE: 30,00 metros com o Lote n. 16-B. 3- LOTE N. 

02, QUADRA N. 55 - MEDINDO 20,00 x 30,00, COM 600,00 M2: NORTE: 

20,00 metros para a Avenida Mauá; LESTE: 30,00 metros para a Rua D. 

Pedro II; SUL: 20,00 metros com o Lote n. 03; e OESTE: 30,00 metros com 

o Lote n. 01. 4- LOTE N. 05, QUADRA N. 128 - MEDINDO 15,00 x 40,00, 

COM 600,00 M2: NORTE: 40,00 metros com o Lote n. 04; LESTE: 15,00 

metros para a Rua Francisco de Melo Palheta; SUL: 40,00 metros com o 

Lote 06; e OESTE: 15,00 metros com o Lote 12. Para a comprovação dos 

fatos acima alegados, o Autor junta à inicial, os seguintes documentos: a)- 

Procuração; b)- Cópias do RG e do CPF/MF; c)- Planta dos imóveis 

urbanos com os respectivos memoriais descritivos; d)- Guia de 

recolhimento das ART’s dos terrenos; e)- Quatro Certidões de 

Propriedade; f)- Contratos Particular de Compra e Venda; g)- Contrato de 

Permuta de imóvel urbano; h)- Comprovantes de recolhimento da Taxa 

Judiciária e Custas; e i)- Comprovante de depósito no valor de R$ 

70,00(Setenta reais), para diligência do Oficial de Justiça; DO DIREITO: O 

Código Civil manteve as modalidades tradicionais da usucapião, ordinária e 

extraordinária, perfilhando as outras espécies de usucapião disciplinadas 

na Constituição Federal. Houve redução no tempo de posse necessário 

para a usucapião extraordinária, em que dispensado título e boa-fé, de 

vinte para quinze anos, podendo, ainda, ser de dez anos, caso o 

possuidor tenha estabelecido moradia no imóvel, ou realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo. O novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 

10.01.2002), no art. 1.238 e parágrafo único e art. 1.243, diz o seguinte: 

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. (grifo nosso). Art. 1.239.......... Art. 1.240.......... Art. 1.241.......... 

Art. 1.242.......... Os artigos 941, 942 e 943 do Código de Processo Civil, 

dão o procedimento da ação de usucapião. REQUERIMENTOS: 

Pretendendo, pois, o Autor, legitimar essa situação de fato, para os fins 

consignados na Lei Civil, respeitosamente, vem requerer a Vossa 

Excelência se digne em determinar: a)- A citação via edital, com o prazo 

de 20(vinte) dias, da Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil, bem 

como de terceiros e interessados, para querendo oferecerem 

contestação, sob pena de revelia e confissão; b)- A citação por mandado 

dos confrontantes: Irineu do Carmo Batista, residente no Sítio Fortuna; 

José Carlos Gonçalves, residente na Rua 7 de Setembro, s/n; José 
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Glaucio dos Santos Farias, residente na Rua Francisco de Melo Palheta n. 

526; Juliano de Tal, residente na Rua Francisco de Melo Palheta, n.490; e 

André Adonias Simas, residente e domiciliado na Rua do Comércio, n. 501, 

para se manifestarem querendo na causa, dentro do prazo de 20(vinte) 

dias; c)- A intimação via postal, dos representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município, conforme determina o artigo 943 do CPC, 

que diz o seguinte: "Art. 943. Serão intimados por via postal, para que 

manifestem interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios 1- 

da Fazenda Pública da União - Advocacia-Geral da União- Procuradoria da 

União no Estado de Mato Grosso, Avenida General Ramiro de Noronha 

Monteiro, 294 – Bairro Jardim Cuiabá - CEP 78050-930 – Cuiabá/MT. Tel. 

(65) 3644 - 1877; 2- do Estado - Procuradoria-Geral do Estado – Rua 06, 

s/nº. Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – CEP 

78050-970 – Cuiabá/MT.,Tel. (65) 3613-5900, e 3- do Município - Prefeitura 

Municipal de Jauru - Rua do Comércio, nº. 480, Centro, Jauru/MT., para 

que manifestem interesse ou não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) 

dias; d)- A notificação do ilustre Representante do Ministério Público, para 

atuar em todos os atos do processo; Tudo para que, a final, seja por 

sentença deste r. Juízo, declarado o domínio do Autor sobre os imóveis 

urbanos usucapiendos, prosseguindo-se, como de direito, com a 

transcrição da r. sentença no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, 

nos termos do artigo 945 do Código de Processo Civil; devendo o mandado 

ser instruído com a planta e respectivos memoriais descritivos, para 

complemento registrário. Protesta-se por provas de todo o gênero, 

especialmente pelo depoimento pessoal dos eventuais contestantes, 

impondo-lhes os ônus da sucumbência e rol de testemunhas que serão 

apresentadas em momento oportuno. Termos em que, com os inclusos 

documentos que a instrui, dando-se à causa para os efeitos fiscais o 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pede Deferimento.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 1- Lote nº. 16-B, da Quadra nº. 

55, medindo 10,00 x 30,00 (dez metros de frente por trinta metros ditos da 

frente aos fundos), com 300,00 m2, encontram-se situada na Avenida 

Mauá, Bairro Centro; 2- Lote nº. 01, da Quadra n. 55, medindo 20,00 x 

30,00 (vinte metros de frente por trinta metros ditos da frente aos fundos), 

com 600,00 m2, encontram-se situada na Avenida Mauá, Bairro Centro; 3- 

Lote nº. 02, da Quadra n. 55, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de 

frente por trinta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2, 

encontram-se situada na Avenida Mauá, Bairro Centro; e 4- Lote nº. 05, da 

Quadra nº. 128, medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por 

quarenta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2, 

encontram-se situada na Rua Francisco de Melo Palheta, Bairro Centro, 

todos nesta cidade de Jauru/MT

DESPACHO: Vistos.PROCEDA-SE a citação dos indivíduos em cujos 

nomes está registrado o bem imóvel usucapiendo, dos confinantes e, via 

edital, dos réus incertos e eventuais interessados. NOTIFIQUEM-SE os 

representantes da União, da Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso e 

da Fazenda Pública Municipal, para que, dentro do prazo de 20 (vinte) 

dias, declinem se desfrutam de interesse na causa. Instrua-se o referido 

expediente com cópia da inicial e dos documentos que a acompanham. 

EXTRAIA-SE certidão vintenária que dê conta da existência de eventuais 

ações cíveis em que figure como parte o requerido. Outrossim, 

requisite-se idêntica certidão junto a Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

Após, uma vez cumpridas as diligências supramencionadas, ABRA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público, cuja intervenção é imprescindível em 

processos dessa natureza, consoante apregoa o art. 944 do CPC. Às 

providências necessárias. Eu, Leonardo Lopes da Silva, estagiário, digitei.

 Jauru - MT, 24 de setembro de 2018.

Elizângela da Silva Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

PROCESSO VIRTUAL

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

AUTOS N.º 677-81.2015.811.0047

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Fábio Alves Arruda

PARTE RÉ: COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL

CITANDOS: COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE JAURU – MATO GROSSO. FÁBIO 

ALVES ARRUDA, brasileiro, solteiro, odontólogo, portador da cédula de 

identidade RG nº. 1553796-0 SSP/MT., e do CPF nº. 016.040.961- 60, 

residente e domiciliado na Avenida Padre Nazareno Lanciotti, n. 674, 

Bairro Centro, nesta cidade de Jauru/MT., por seus advogados e 

procuradores legalmente habilitados (doc. incluso), com escritório 

profissional sito à Avenida Mauá, nº. 455, Centro, fone celular nº. (65) 

9971 – 2335 e (65) 9942-5823, onde recebem intimações e notificações 

de estilo, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, nos termos do 

artigo 1.238 e Parágrafo Único, todos do Código Civil, c/c os artigos 941, 

942 e 943, do Código de Processo Civil, propor "AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ORDINÁRIO" em desfavor da COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL 

DO BRASIL, em liquidação, atualmente encontrando-se em lugar incerto e 

não sabido, para expor e a final requerer o seguinte: DOS FATOS: 1- O 

Requerente adquiriu em 25.07.2014, de Marcello Andrei Bernardo a posse 

mansa e pacífica que se prolongam por mais de 20(vinte) anos, com todas 

as benfeitorias existentes sobre os lotes 16-B, 01 e 02 da Quadra n. 55, 

medindo 10,00 x 30,00 (dez metros de frente por trinta metros ditos da 

frente aos fundos), com 300,00 m2; o Lote 01, da Quadra n. 55, medindo 

20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por trinta metros ditos da frente aos 

fundos), com 600,00 m2; e o Lote 02, da Quadra n. b55, medindo 20,00 x 

30,00 (vinte metros de frente por trinta metros ditos da frente aos fundos), 

com 600,00 m2, tendo este adquirido de Irineu do Carmo Batista em 

14.11.2010, que adquiriu da Associação de Portadores de Fissuras Lábios 

Palatais – Asfija em 09.10.2009, que adquiriu de José Gonçalves Filho em 

20.12.1995, que adquiriu de Mathias Oléa Aguillar em 23.05.1995, 

conforme comprovam os documentos anexos. 2- O Requerente, também, 

adquiriu em 01.04.2015, de Marlene da Cruz, por permuta a posse mansa 

e pacífica que se prolongam por mais de 12(doze) anos, com todas as 

benfeitorias existentes sobre o lote n. 05 da Quadra n. 128, medindo 15,00 

x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta metros ditos da frente aos 

fundos), com 600,00 m2, tendo esta adquirido em 30.05.2003 de Orotil 

Pereira dos Santos, conforme comprovam os documentos anexos. 

Figuram como proprietária das áreas remanescentes do loteamento onde 

se acha edificada a cidade de Jauru, a COMPANHIA COMERCIAL DE 

TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, devidamente transcrita na 

matrícula nº. 1074, de 17.11.2006, do Cartório de Registro Geral de 

Imóveis da Comarca de Jauru/MT., tendo por registro anterior do 

loteamento sob o nº. 475-A, de 16.10.1970, do Livro 08, fls. 190/224, do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT. Os imóveis 

urbanos usucapiendos: 1- Lote nº. 16-B, da Quadra nº. 55, medindo 10,00 

x 30,00 (dez metros de frente por trinta metros ditos da frente aos 

fundos), com 300,00 m2, encontram-se situada na Avenida Mauá, Bairro 

Centro; 2- Lote nº. 01, da Quadra n. 55, medindo 20,00 x 30,00 (vinte 

metros de frente por trinta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 

m2, encontram-se situada na Avenida Mauá, Bairro Centro; 3- Lote nº. 02, 

da Quadra n. 55, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por trinta 

metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2, encontram-se situada 

na Avenida Mauá, Bairro Centro; e 4- Lote nº. 05, da Quadra nº. 128, 

medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta metros ditos 

da frente aos fundos), com 600,00 m2, encontram-se situada na Rua 

Francisco de Melo Palheta, Bairro Centro, todos nesta cidade de 

Jauru/MT., e, estão dentro dos seguintes limites e confrontações: 1- LOTE 

N. 16-B, QUADRA N. 55 - MEDINDO 10,00 x 30,00, COM 300,00 M2: 

NORTE: 10,00 metros para a Avenida Mauá; LESTE: 30,00 metros com o 

Lote n. 01; SUL: 10,00 metros com o Lote n. 14; e OESTE: 30,00 metros 

com o Lote n. 16-A. 2- LOTE N. 01, QUADRA N. 55 - MEDINDO 20,00 x 

30,00, COM 600,00 M2: NORTE: 20,00 metros para a Avenida Mauá; 

LESTE: 30,00 metros com o Lote n. 02; SUL: 20,00 metros com o Lote n. 

03; e OESTE: 30,00 metros com o Lote n. 16-B. 3- LOTE N. 02, QUADRA N. 

55 - MEDINDO 20,00 x 30,00, COM 600,00 M2: NORTE: 20,00 metros para a 

Avenida Mauá; LESTE: 30,00 metros para a Rua D. Pedro II; SUL: 20,00 

metros com o Lote n. 03; e OESTE: 30,00 metros com o Lote n. 01. 4- LOTE 

N. 05, QUADRA N. 128 - MEDINDO 15,00 x 40,00, COM 600,00 M2: NORTE: 

40,00 metros com o Lote n. 04; LESTE: 15,00 metros para a Rua Francisco 

de Melo Palheta; SUL: 40,00 metros com o Lote 06; e OESTE: 15,00 metros 

com o Lote 12. Para a comprovação dos fatos acima alegados, o Autor 

junta à inicial, os seguintes documentos: a)- Procuração; b)- Cópias do RG 
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e do CPF/MF; c)- Planta dos imóveis urbanos com os respectivos 

memoriais descritivos; d)- Guia de recolhimento das ART’s dos terrenos; 

e)- Quatro Certidões de Propriedade; f)- Contratos Particular de Compra e 

Venda; g)- Contrato de Permuta de imóvel urbano; h)- Comprovantes de 

recolhimento da Taxa Judiciária e Custas; e i)- Comprovante de depósito 

no valor de R$ 70,00(Setenta reais), para diligência do Oficial de Justiça; 

DO DIREITO: O Código Civil manteve as modalidades tradicionais da 

usucapião, ordinária e extraordinária, perfilhando as outras espécies de 

usucapião disciplinadas na Constituição Federal. Houve redução no tempo 

de posse necessário para a usucapião extraordinária, em que dispensado 

título e boa-fé, de vinte para quinze anos, podendo, ainda, ser de dez 

anos, caso o possuidor tenha estabelecido moradia no imóvel, ou 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo. O novo Código Civil (Lei 

nº. 10.406, de 10.01.2002), no art. 1.238 e parágrafo único e art. 1.243, 

diz o seguinte: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, 

nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. (grifo nosso). Art. 1.239.......... Art. 1.240.......... Art. 1.241.......... 

Art. 1.242.......... Os artigos 941, 942 e 943 do Código de Processo Civil, 

dão o procedimento da ação de usucapião. REQUERIMENTOS: 

Pretendendo, pois, o Autor, legitimar essa situação de fato, para os fins 

consignados na Lei Civil, respeitosamente, vem requerer a Vossa 

Excelência se digne em determinar: a)- A citação via edital, com o prazo 

de 20(vinte) dias, da Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil, bem 

como de terceiros e interessados, para querendo oferecerem 

contestação, sob pena de revelia e confissão; b)- A citação por mandado 

dos confrontantes: Irineu do Carmo Batista, residente no Sítio Fortuna; 

José Carlos Gonçalves, residente na Rua 7 de Setembro, s/n; José 

Glaucio dos Santos Farias, residente na Rua Francisco de Melo Palheta n. 

526; Juliano de Tal, residente na Rua Francisco de Melo Palheta, n.490; e 

André Adonias Simas, residente e domiciliado na Rua do Comércio, n. 501, 

para se manifestarem querendo na causa, dentro do prazo de 20(vinte) 

dias; c)- A intimação via postal, dos representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município, conforme determina o artigo 943 do CPC, 

que diz o seguinte: "Art. 943. Serão intimados por via postal, para que 

manifestem interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios 1- 

da Fazenda Pública da União - Advocacia-Geral da União- Procuradoria da 

União no Estado de Mato Grosso, Avenida General Ramiro de Noronha 

Monteiro, 294 – Bairro Jardim Cuiabá - CEP 78050-930 – Cuiabá/MT. Tel. 

(65) 3644 - 1877; 2- do Estado - Procuradoria-Geral do Estado – Rua 06, 

s/nº. Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – CEP 

78050-970 – Cuiabá/MT.,Tel. (65) 3613-5900, e 3- do Município - Prefeitura 

Municipal de Jauru - Rua do Comércio, nº. 480, Centro, Jauru/MT., para 

que manifestem interesse ou não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) 

dias; d)- A notificação do ilustre Representante do Ministério Público, para 

atuar em todos os atos do processo; Tudo para que, a final, seja por 

sentença deste r. Juízo, declarado o domínio do Autor sobre os imóveis 

urbanos usucapiendos, prosseguindo-se, como de direito, com a 

transcrição da r. sentença no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, 

nos termos do artigo 945 do Código de Processo Civil; devendo o mandado 

ser instruído com a planta e respectivos memoriais descritivos, para 

complemento registrário. Protesta-se por provas de todo o gênero, 

especialmente pelo depoimento pessoal dos eventuais contestantes, 

impondo-lhes os ônus da sucumbência e rol de testemunhas que serão 

apresentadas em momento oportuno. Termos em que, com os inclusos 

documentos que a instrui, dando-se à causa para os efeitos fiscais o 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pede Deferimento.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 1- Lote nº. 16-B, da Quadra nº. 

55, medindo 10,00 x 30,00 (dez metros de frente por trinta metros ditos da 

frente aos fundos), com 300,00 m2, encontram-se situada na Avenida 

Mauá, Bairro Centro; 2- Lote nº. 01, da Quadra n. 55, medindo 20,00 x 

30,00 (vinte metros de frente por trinta metros ditos da frente aos fundos), 

com 600,00 m2, encontram-se situada na Avenida Mauá, Bairro Centro; 3- 

Lote nº. 02, da Quadra n. 55, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de 

frente por trinta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2, 

encontram-se situada na Avenida Mauá, Bairro Centro; e 4- Lote nº. 05, da 

Quadra nº. 128, medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por 

quarenta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2, 

encontram-se situada na Rua Francisco de Melo Palheta, Bairro Centro, 

todos nesta cidade de Jauru/MT

DESPACHO: Vistos.PROCEDA-SE a citação dos indivíduos em cujos 

nomes está registrado o bem imóvel usucapiendo, dos confinantes e, via 

edital, dos réus incertos e eventuais interessados. NOTIFIQUEM-SE os 

representantes da União, da Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso e 

da Fazenda Pública Municipal, para que, dentro do prazo de 20 (vinte) 

dias, declinem se desfrutam de interesse na causa. Instrua-se o referido 

expediente com cópia da inicial e dos documentos que a acompanham. 

EXTRAIA-SE certidão vintenária que dê conta da existência de eventuais 

ações cíveis em que figure como parte o requerido. Outrossim, 

requisite-se idêntica certidão junto a Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

Após, uma vez cumpridas as diligências supramencionadas, ABRA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público, cuja intervenção é imprescindível em 

processos dessa natureza, consoante apregoa o art. 944 do CPC. Às 

providências necessárias. Eu, Leonardo Lopes da Silva, estagiário, digitei.

 Jauru - MT, 24 de setembro de 2018.

Elizângela da Silva Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 299-28.2015.811.0047 – Cód. 35380

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Eurico Martins dos Santos

PARTE RÉ: COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/03/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.RESUMO DA INICIAL: EURICO MARTINS DOS SANTOS, 

brasileiro, divorciado, aposentado, nascido em 18-06-1946, portador da 

cédula de identidade RG nº. 103.706 SSP/MT., e do CPF nº. 

284.651.561-15, residente e domiciliado, na Avenida dos Andradas, n. 253 

- Centro, nesta cidade de Jauru/MT., por seus advogados e procuradores 

legalmente habilitados (doc. incluso), com escritório profissional sito à Av. 

Mauá, nº. 455- Centro, fone celular nº. (65) 9971 – 2335 e (65) 

9942-5823, onde recebem intimações e notificações de estilo, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência, nos termos dos artigos 1.238 

e 1.243, todos do Código Civil, c/c os artigos 941, 942 e 943, do Código de 

Processo Civil, propor "AÇÃO DE USUCAPIÃO" em desfavor da 

COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, 

atualmente encontrando-se em lugar incerto e não sabido, para expor e a 

final requerer o seguinte: DOS FATOS: O Requerente adquiriu por 

transferência de Antonio Avelino Pereira, que adquiriu da Companhia 

Comercial de Terras Sul do Brasil, a posse mansa e pacífica de mais de 

40(quarenta) anos, com todas as benfeitorias existentes sobre o Lote n. 

08, da Quadra n. 97, com 600 m2, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de 

frente por trinta metros ditos da frente aos fundos), conforme comprova 

com o documento anexo. Figura como proprietária da área remanescente 

do loteamento onde se acha edificada a cidade de Jauru, a COMPANHIA 

COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, devidamente 

transcrita na matrícula nº. 1074, de 17.11.2006, do Cartório de Registro 

Geral de Imóveis da Comarca de Jauru/MT., tendo por registro anterior do 

loteamento sob o nº. 475-A, de 16.10.1970, do Livro 08, fls. 190/224, do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres-MT. O imóvel 

urbano, Lote nº. 08, da Quadra nº. 97, medindo 20,00 x 30,00 (vinte 

metros de frente por trinta metros ditos da frente aos fundos), situada na 

Avenida dos Andradas, nesta cidade de Jauru/MT., encontra-se dentro 

dos seguintes limites e confrontações: NORTE: 20,00 metros com o Lote 

06; LESTE: 30,00 metros com o Lote n. 07; SUL: 20,00 metros para a Av. 

dos Andradas; e OESTE: 30,00 metros com o Lote n. 09. Para a 

comprovação dos fatos acima alegados, o Requerente junta com a inicial, 

os seguintes documentos: a)- Procuração; b)- Cópias do RG e do CPF/MF; 

c)- Certidão de Propriedade; d)- Planta do imóvel urbano com o respectivo 
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memorial descritivo; e)- Guia de recolhimento da ART do imóvel urbano; f)- 

Contrato de Compra e Venda por Instrumento Particular. DO DIREITO: 

Houve redução no tempo de posse necessário para a usucapião 

extraordinária, em que dispensado título e boa-fé, de vinte para quinze 

anos, podendo, ainda, ser de dez anos, caso o possuidor tenha 

estabelecido moradia no imóvel, ou realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. O novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 10.01.2002), em seus 

artigos 1.238 e parágrafo único e 1.243, diz o seguinte: Art. 1.238. Aquele 

que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu 

um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e 

boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único.............. Art. 1.239.......... Art. 1.240.......... Art. 

1.241.......... Art. 1.242.......... Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de 

contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua 

posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam 

contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de 

boa-fé. REQUERIMENTOS: Pretendendo, pois, o Requerente, legitimar essa 

situação de fato, para os fins consignados na Lei Civil, respeitosamente, 

vem requerer a Vossa Excelência se digne em determinar: A citação via 

edital, com o prazo de 20(vinte) dias, da Companhia Comercial de Terras 

Sul do Brasil, bem como de terceiros e interessados, para querendo 

oferecerem contestação, sob pena de revelia e confissão; A citação dos 

confrontantes: Eliane da Silva Araújo, residente na Rua Pastor Benedito da 

Silva, n.88, centro; Marlene Marques de Oliveira, residente na Av. dos 

Andradas, n. 380, centro e Lucia Rodrigues dos Santos, residente na Av. 

dos Andradas, n. 344, centro, todos nesta cidade de Jauru/MT., para se 

manifestarem querendo na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; A 

intimação via postal, dos representantes: 1º. – DA FAZENDA PÚBLICA DA 

UNIÃO (Advocacia-Geral da União-Procuradoria da União no Estado de 

Mato Grosso, Av. General Ramiro de Noronha Monteiro, 294 – Bairro 

Jardim Cuiabá - CEP 78043-180 - Cuiabá-MT. Tel. (65) 3644 -1877); 2º. – 

DO ESTADO (Procuradoria-Geral do Estado – Rua 06, s/nº. Edifício 

Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – CEP 78050-970 – 

Cuiabá-MT.,Tel. (65) 3613-5900); 3º. – E DO MUNICÍPIO (Prefeitura 

Municipal de Jauru - Rua do Comércio, nº. 480 - Centro), para que 

manifestem interesse ou não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; 

A notificação do ilustre Representante do Ministério Público, para atuar em 

todos os atos do processo; Requer, os benefícios da Justiça Gratuita, 

conforme determina a Lei nº. 1.060/50, por ser aposentado, percebe 

mensalmente o correspondente a um salário mínimo vigente no país, não 

reunindo assim, condições de arcar com as custas processuais e o 

pagamento de honorário advocatício, sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família. Requer, ainda, o arbitramento dos honorários advocatícios a 

serem arcados pelo Estado, na forma do artigo 22, do Estatuto da Ordem 

dos Advogados do Brasil. Requer, outrossim, seja o presente feito 

tramitado em regime prioritário, conforme dispõe o art. 71 da Lei n. 

10.741/2003 – Estatuto do Idoso, haja vista possuir o Requente mais de 68 

(sessenta e oito) anos de idade, conforme comprova o documento incluso. 

Protesta-se por provas de todo o gênero, especialmente pelo depoimento 

pessoal dos eventuais contestantes, impondo-lhes os ônus da 

sucumbência e rol de testemunhas que serão apresentadas em momento 

oportuno. Termos em que, com os inclusos documentos que a instrui, 

dando-se à causa para os efeitos fiscais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Pede Deferimento.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote n. 08, da Quadra n. 97, com 

600 m2, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por trinta metros 

ditos da frente aos fundos), conforme comprova com o documento anexo. 

Figura como proprietária da área remanescente do loteamento onde se 

acha edificada a cidade de Jauru, a COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL, em liquidação, devidamente transcrita na matrícula nº. 

1074, de 17.11.2006, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca 

de Jauru/MT., tendo por registro anterior do loteamento sob o nº. 475-A, 

de 16.10.1970, do Livro 08, fls. 190/224, do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Cáceres-MT. O imóvel urbano, Lote nº. 08, da 

Quadra nº. 97, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por trinta 

metros ditos da frente aos fundos), situada na Avenida dos Andradas, 

nesta cidade de Jauru/MT., encontra-se dentro dos seguintes limites e 

confrontações: NORTE: 20,00 metros com o Lote 06; LESTE: 30,00 metros 

com o Lote n. 07; SUL: 20,00 metros para a Av. dos Andradas; e OESTE: 

30,00 metros com o Lote n. 09

DESPACHO: Vistos. Proceda-se a citação dos indivíduos em cujos nomes 

está registrado o bem imóvel usucapiendo, dos confinantes e, via edital, 

dos réus incertos e eventuais interessados. Notifiquem-se os 

representantes da União, da Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso e 

da Fazenda Pública Municipal, para que, dentro do prazo de 20 (vinte) 

dias, declinem se desfrutam de interesse na causa. Instrua-se o referido 

expediente com cópia da inicial e dos documentos que a acompanham. 

Extraia-se certidão vintenária que dê conta da existência de eventuais 

ações cíveis em que figure como parte o requerido. Outrossim, 

requisite-se idêntica certidão junto a Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

Após, uma vez cumpridas às diligências supramencionadas, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público, cuja intervenção é imprescindível em 

processos dessa natureza, consoante apregoa o art. 944 do CPC. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos moldes da Lei nº. 1.060/50. 

CUMPRA-SE.

Eu, Thiago Silvestre Perrut, Técnico Judiciário, digitei.

 Jauru - MT, 24 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 299-28.2015.811.0047

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Eurico Martins dos Santos

PARTE RÉ: COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL

CITANDOS: COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, 

brasileiro(a), colonizadora, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/03/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: EURICO MARTINS DOS SANTOS, brasileiro, 

divorciado, aposentado, nascido em 18-06-1946, portador da cédula de 

identidade RG nº. 103.706 SSP/MT., e do CPF nº. 284.651.561-15, 

residente e domiciliado, na Avenida dos Andradas, n. 253 - Centro, nesta 

cidade de Jauru/MT., por seus advogados e procuradores legalmente 

habilitados (doc. incluso), com escritório profissional sito à Av. Mauá, nº. 

455- Centro, fone celular nº. (65) 9971 – 2335 e (65) 9942-5823, onde 

recebem intimações e notificações de estilo, vem respeitosamente perante 

Vossa Excelência, nos termos dos artigos 1.238 e 1.243, todos do Código 

Civil, c/c os artigos 941, 942 e 943, do Código de Processo Civil, propor 

"AÇÃO DE USUCAPIÃO" em desfavor da COMPANHIA COMERCIAL DE 

TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, atualmente encontrando-se em 

lugar incerto e não sabido, para expor e a final requerer o seguinte: DOS 

FATOS: O Requerente adquiriu por transferência de Antonio Avelino 

Pereira, que adquiriu da Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil, a 

posse mansa e pacífica de mais de 40(quarenta) anos, com todas as 

benfeitorias existentes sobre o Lote n. 08, da Quadra n. 97, com 600 m2, 

medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por trinta metros ditos da 

frente aos fundos), conforme comprova com o documento anexo. Figura 

como proprietária da área remanescente do loteamento onde se acha 

edificada a cidade de Jauru, a COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL 

DO BRASIL, em liquidação, devidamente transcrita na matrícula nº. 1074, 

de 17.11.2006, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 

Jauru/MT., tendo por registro anterior do loteamento sob o nº. 475-A, de 

16.10.1970, do Livro 08, fls. 190/224, do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Cáceres-MT. O imóvel urbano, Lote nº. 08, da Quadra nº. 

97, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por trinta metros ditos 

da frente aos fundos), situada na Avenida dos Andradas, nesta cidade de 

Jauru/MT., encontra-se dentro dos seguintes limites e confrontações: 

NORTE: 20,00 metros com o Lote 06; LESTE: 30,00 metros com o Lote n. 

07; SUL: 20,00 metros para a Av. dos Andradas; e OESTE: 30,00 metros 

com o Lote n. 09. Para a comprovação dos fatos acima alegados, o 

Requerente junta com a inicial, os seguintes documentos: a)- Procuração; 

b)- Cópias do RG e do CPF/MF; c)- Certidão de Propriedade; d)- Planta do 

imóvel urbano com o respectivo memorial descritivo; e)- Guia de 

recolhimento da ART do imóvel urbano; f)- Contrato de Compra e Venda 

por Instrumento Particular. DO DIREITO: Houve redução no tempo de posse 
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necessário para a usucapião extraordinária, em que dispensado título e 

boa-fé, de vinte para quinze anos, podendo, ainda, ser de dez anos, caso 

o possuidor tenha estabelecido moradia no imóvel, ou realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo. O novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 

10.01.2002), em seus artigos 1.238 e parágrafo único e 1.243, diz o 

seguinte: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem 

oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Parágrafo único.............. Art. 1.239.......... Art. 

1.240.......... Art. 1.241.......... Art. 1.242.......... Art. 1.243. O possuidor 

pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, 

acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto 

que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo 

título e de boa-fé. REQUERIMENTOS: Pretendendo, pois, o Requerente, 

legitimar essa situação de fato, para os fins consignados na Lei Civil, 

respeitosamente, vem requerer a Vossa Excelência se digne em 

determinar: A citação via edital, com o prazo de 20(vinte) dias, da 

Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil, bem como de terceiros e 

interessados, para querendo oferecerem contestação, sob pena de 

revelia e confissão; A citação dos confrontantes: Eliane da Silva Araújo, 

residente na Rua Pastor Benedito da Silva, n.88, centro; Marlene Marques 

de Oliveira, residente na Av. dos Andradas, n. 380, centro e Lucia 

Rodrigues dos Santos, residente na Av. dos Andradas, n. 344, centro, 

todos nesta cidade de Jauru/MT., para se manifestarem querendo na 

causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; A intimação via postal, dos 

representantes: 1º. – DA FAZENDA PÚBLICA DA UNIÃO (Advocacia-Geral 

da União-Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso, Av. General 

Ramiro de Noronha Monteiro, 294 – Bairro Jardim Cuiabá - CEP 78043-180 

- Cuiabá-MT. Tel. (65) 3644 -1877); 2º. – DO ESTADO (Procuradoria-Geral 

do Estado – Rua 06, s/nº. Edifício Marechal Rondon – Centro Político 

Administrativo – CEP 78050-970 – Cuiabá-MT.,Tel. (65) 3613-5900); 3º. – E 

DO MUNICÍPIO (Prefeitura Municipal de Jauru - Rua do Comércio, nº. 480 - 

Centro), para que manifestem interesse ou não na causa, dentro do prazo 

de 20(vinte) dias; A notificação do ilustre Representante do Ministério 

Público, para atuar em todos os atos do processo; Requer, os benefícios 

da Justiça Gratuita, conforme determina a Lei nº. 1.060/50, por ser 

aposentado, percebe mensalmente o correspondente a um salário mínimo 

vigente no país, não reunindo assim, condições de arcar com as custas 

processuais e o pagamento de honorário advocatício, sem prejuízo de seu 

sustento e de sua família. Requer, ainda, o arbitramento dos honorários 

advocatícios a serem arcados pelo Estado, na forma do artigo 22, do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Requer, outrossim, seja o 

presente feito tramitado em regime prioritário, conforme dispõe o art. 71 da 

Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, haja vista possuir o Requente mais 

de 68 (sessenta e oito) anos de idade, conforme comprova o documento 

incluso. Protesta-se por provas de todo o gênero, especialmente pelo 

depoimento pessoal dos eventuais contestantes, impondo-lhes os ônus da 

sucumbência e rol de testemunhas que serão apresentadas em momento 

oportuno. Termos em que, com os inclusos documentos que a instrui, 

dando-se à causa para os efeitos fiscais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Pede Deferimento.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote n. 08, da Quadra n. 97, com 

600 m2, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por trinta metros 

ditos da frente aos fundos), conforme comprova com o documento anexo. 

Figura como proprietária da área remanescente do loteamento onde se 

acha edificada a cidade de Jauru, a COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL, em liquidação, devidamente transcrita na matrícula nº. 

1074, de 17.11.2006, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca 

de Jauru/MT., tendo por registro anterior do loteamento sob o nº. 475-A, 

de 16.10.1970, do Livro 08, fls. 190/224, do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Cáceres-MT. O imóvel urbano, Lote nº. 08, da 

Quadra nº. 97, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por trinta 

metros ditos da frente aos fundos), situada na Avenida dos Andradas, 

nesta cidade de Jauru/MT., encontra-se dentro dos seguintes limites e 

confrontações: NORTE: 20,00 metros com o Lote 06; LESTE: 30,00 metros 

com o Lote n. 07; SUL: 20,00 metros para a Av. dos Andradas; e OESTE: 

30,00 metros com o Lote n. 09

DESPACHO: Vistos. Proceda-se a citação dos indivíduos em cujos nomes 

está registrado o bem imóvel usucapiendo, dos confinantes e, via edital, 

dos réus incertos e eventuais interessados. Notifiquem-se os 

representantes da União, da Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso e 

da Fazenda Pública Municipal, para que, dentro do prazo de 20 (vinte) 

dias, declinem se desfrutam de interesse na causa. Instrua-se o referido 

expediente com cópia da inicial e dos documentos que a acompanham. 

Extraia-se certidão vintenária que dê conta da existência de eventuais 

ações cíveis em que figure como parte o requerido. Outrossim, 

requisite-se idêntica certidão junto a Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

Após, uma vez cumpridas às diligências supramencionadas, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público, cuja intervenção é imprescindível em 

processos dessa natureza, consoante apregoa o art. 944 do CPC. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos moldes da Lei nº. 1.060/50. 

CUMPRA-SE.

Eu, Thiago Silvestre Perrut, Técnico Judiciário, digitei.

 Jauru - MT, 24 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-73.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

R.P. BOTARO - EPP (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do Ilustre Causídico, representante da parte 

reclamante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente NOVO 

ENDEREÇO da parte reclamada para fim de citação/intimação, haja visto, 

retorno de AR informando "MUDOU-SE".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-60.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010035-60.2017.8.11.0047. REQUERENTE: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA 

NETO REQUERIDO: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos. 

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria tome as providências devidas 

no sentido de retificar a distribuição do feito, fazendo constar que se 

tratar de processo que visa ao cumprimento de sentença. Na sequência, 

considerando que a parte exequente acostou aos autos memorial de 

cálculo da dívida (id. n.º 135201282) e, sendo a nova citação dispensada, 

nos termos do art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, DETERMINO a intimação 

da parte executada, através de seus advogados, via DJE para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente o julgado, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação 

(art. 523, § 1°, do CPC), consignando que, no mesmo prazo poderá o 

executado apresentar embargos nos mesmos autos (art. 52, inciso IX, da 

Lei n. 9.099/95). Caso não seja efetuado o pagamento no prazo acima 

referido, fato que deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente, via 

DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos memorial 

atualizado da dívida, fazendo incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, sob pena de arquivamento. Com a juntada do 

cálculo, PROMOVAM a conclusão dos autos para análise do pedido de 

penhora via sistema BacenJud, formulado pelo exequente (id. n. 

135201282). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 18 de setembro de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-20.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)
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Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

SAMUEL GARCIA CHIOZZI (EXECUTADO)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010135-20.2014.8.11.0047. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: SAMUEL GARCIA CHIOZZI 

Visto. Conforme se verifica no documento id. n.º 12796792 a restrição 

judicial requerida na petição id. n.º 12909929, já foi efetivada, no entanto, 

não se trata de penhora propriamente dita. Assim, dando sequência aos 

atos expropriatórios, DETERMINO a intimação da parte exequente, por seu 

advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a 

exata localização dos veículos informados no documento id. n.º 12796792. 

Informada a localização dos bens ou decorrido o prazo sem manifestação, 

fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

conclusos para deliberação. INTIME-SE a parte autora, via DJE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de setembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23989 Nr: 242-41.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL PEREIRA ROLDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos a defesa do Acusado para 

apresentar Alegações Finais do Réu, no prazo dem 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47021 Nr: 2538-94.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE RIBEIRO DOS SANTOS MALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

14/11/2018, às 14h (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 de setembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24020 Nr: 266-69.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVONE PEDROSA CURY MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VICENTE DE MORAES, ALCEBIADES 

MATEUS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24020 Nr: 266-69.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVONE PEDROSA CURY MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VICENTE DE MORAES, ALCEBIADES 

MATEUS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCEBIADES MATEUS DE MORAES, Cpf: 

18128580191, Rg: 1.295.148-0, brasileiro(a), casado(a), produtor rural. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Despacho/Decisão: Autos do Processo N. 266-69.2014.811.0048 – Código 

24020Vistos.Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido liminar 

de reintegração de posse cumulada com perdas e danos ajuizada pela 

requerente Sivone Pedrosa Cury Mussi em face dos requeridos Maria 

Vicente de Moraes e Alcebíades Mateus de Moraes, todos já qualificados 

nos autos.A petição inicial consta de fls. 05/16 e a parte autora juntou 

documentos de fls. 18/27.Indeferida a gratuidade da justiça, a parte autora 

emendou a inicial às fls. 29/30, com o recolhimento das custas 

iniciais.Alega a autora, em síntese, que é legítima possuidora e proprietária 

do imóvel em litígio, e que no entanto, por vencimento da última parcela do 

contrato de compra e venda e não tendo ocorrido o pagamento por parte 

dos requeridos, a mesma teve sua posse esbulhada, em razão da 

precariedade configurada no contrato.Por estarem preenchidos os 

requisitos do art. 927 do CPC, requer a concessão de liminar, reintegrando 

a autora na posse do imóvel.Vieram os autos para apreciação do pedido 

liminar.É o relatório. Decido.De início, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil.Passo a analisar o 

pedido liminar formulado na inicial.Do disposto no art. 273 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pela autora, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, 

que levam à verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano 

irreparável. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito.A 

verossimilhança se relaciona com a adequação do alegado com o direito 

lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em 

questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente 
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com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o 

perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do 

efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento 

jurisdicional.Como consequência, deve estar demonstrada a necessidade 

de deferimento da concessão da tutela antecipada, bem como que, sendo 

a tutela concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria 

ineficaz.A reintegração de posse é o remédio processual adequado à 

restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, 

sendo privado de seu poder físico sobre a coisa. Não é suficiente o 

incômodo; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade 

de controle e atuação material no bem antes possuído, nos termos do art. 

926 do CPC: “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso 

de turbação e reintegrado no caso de esbulho.”O esbulho se caracteriza 

em situações em que a posse é subtraída por qualquer dos vícios 

objetivos, enumerados no art. 1200 do Código Civil, quais sejam: a 

violência, precariedade e clandestinidade.Considerando os elementos de 

cognição existentes nos presentes autos, tenho que a parte autora não 

conseguiu demonstrar, prima facie, os requisitos legais indispensáveis 

para que este juízo se convencesse da verossimilhança das suas 

alegações.Acerca da liminar pleiteada, dispõe o art. 927 e 928 do CPC:Art. 

927. Incumbe ao autor provar:I – a sua posse;II – a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu;III – a data da turbação ou do esbulho;IV – a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda 

da posse, na ação de reintegra¬ção.Art. 928. Estando a petição inicial 

devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do 

man¬dado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, 

determinará que o autor justifique previa-mente o alegado, citando-se o 

réu para comparecer à audiência que for designada.Quanto ao periculum 

in mora, nenhuma alegação fora demonstrada no sentido de caracterizar o 

perigo da demora na presente ação, vez que o único relato feito na 

exordial é de que o requerido comprou referida propriedade rural, não 

havendo nenhum prejuízo à parte autora da perda do bem, até porque, 

sequer existe notícia nos autos de que o requerido esta tentando vender 

ou desvalorizar a propriedade.Assim, não tendo ficado demonstrados os 

requisitos para a concessão da medida postulada, INDEFIRO o pedido 

liminar.Cite-se o requerido, nos termos da CNGC, para querendo 

apresentar resposta, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, 

se for o caso, com as ressalvas do art. 320, inciso II c/c art. 322 do 

CPC.Com a chegada da contestação, havendo arguição de preliminares, 

intime-se o advogado da parte autora para impugnação.Às providências 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Juscimeira-MT, 01 de 

Dezembro de 2015.FRANCISCO NEY GAIVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fausto Rodrigues 

Malheiros, digitei.

Juscimeira, 26 de julho de 2018

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22289 Nr: 323-24.2013.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de abrir vistas a parte 

autora, a requerer o que entender de direito, tendo em vista o pedido de 

desarquivamento de fls. 55

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-38.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS KAWAHARA FREITAS (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

LUIZ CARLOS KAWAHARA FREITAS, em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A., por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 
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honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-61.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LINDOMAR BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

LINDOMAR BATISTA DE LIMA, em desfavor de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A., por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-50.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

oportuno, sob pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-43.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (REQUERENTE)

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter sido cobrada pela reclamada, indevidamente, bem como ter o serviço 

contratado suspenso pelo não pagamento da fatura. Atendendo aos 

termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações 

probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas documentais 

suficientes para o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que 

o autor comprovou a existência da cobrança, alegando que a referida é 

indevida. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

adimplemento da obrigação após o vencimento da fatura. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança, não é possível o 

estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização dos danos 

reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau de sequela 

produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para quantificar o 

valor desse dano material, para que, posteriormente possa dosar com 

justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em análise, 

tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é 

certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 
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reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI, em desfavor de CLARO S.A., por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000136-23.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WELITON PEREIRA DIAS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho declaratório e condenatório, onde a parte 

reclamante pretende que seja declarada a inexistência do débito cobrado, 

bem como ser indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de 

valores anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de 

haver irregularidade no medidor da referida unidade consumidora. 

Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Antes de adentrar no 

mérito, analiso a preliminar levantada pela requerida, da incompetência do 

Juizado Especial para presente causa, alegando a necessidade de 

realização de perícia técnica. Da analise dos documentos juntados, 

entendo que a referida preliminar não merece prosperar, uma vez que não 

há a necessidade da realização de prova pericial, sendo que as provas 

documentais já estão nos autos, assim, afasto apresente preliminar. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante WELITON PEREIRA 

DIAS GOMES, alega que é titular da Unidade Consumidora 6/153668-9 

neste Município de Juscimeira-MT, sendo que foi surpreendido com o alto 

valor da fatura referente ao consumo do mês de julho de 2018, no valor de 

R$ 380,95 (trezentos e oitenta reais e noventa e cinco reais), valor este 

que já foi motivo de ação judicial, tendo sido declarada a inexistência do 

referido débito, porém houve a interrupção do fornecimento da energia 

elétrica ao consumidor. A parte reclamante ajuizou a presente ação, com 

pedido liminar, com o fito de que a requerida se abstivesse de interromper 

o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor, o que 

foi garantido por decisão liminar, a qual torno definitiva, no sentido de que 

a reclamada abstenha-se de incluir a reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito, tão somente quanto ao débito objeto do presente litígio, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Da documentação 

juntada aos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um 

serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que arbitrou valor unilateral referente à suposto consumo da unidade 

consumidora do consumidor, alegando irregularidade no medidor de 

energia, arbitrando assim, uma fatura com valores mais altos do que o 

normal, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por 

problemas administrativos da fornecedora, da qual não tenha dado causa, 

uma vez que é responsabilidade da concessionária a realização da leitura, 

a manutenção e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não 

podendo passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a 

unidade consumidora não marcava o que realmente era consumido, não 

pode o consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas 

posses, muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento 

da energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por WELITON PEREIRA DIAS GOMES, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 380,95 

(trezentos e oitenta reais e noventa e cinco reais), arbitrado pela 

reclamada, referente ao mês de julho de 2018; b) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, 

pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-69.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSIVELTI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada 

audiência de conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de 

devidamente intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de 

Audiência. Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, 

em decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, 

senão vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência do autor na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-53.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LETICIA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO - ME (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. O acordo das partes foi celebrado em audiência de 
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conciliação, conforme termo. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-84.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LOYNE BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Uma vez que a parte autora fora assessora deste 

Magistrado, declaro-me suspeito, devendo os presentes autos serem 

remetidos ao meu substituto legal para o julgamento do feito. 2. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-08.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THOMAS CRISTIANO TAVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio 

eletrônico. 2. A pretensão do(a) exequente merece guarida. Não se trata 

de desprezo à conhecida regra de que a execução deve se processar 

pelo meio menos gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se 

que os atos executórios devem ser pautados no sentido de sempre 

buscar a viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o novel artigo 854 do 

Novo Código de Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo 

ato, a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na 

execução. Não bastasse isso, o artigo 854 do mesmo Código estipula o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” como o primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida 

para penhora. Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado 

convênio com o Banco Central é constitucional e não ofende o direito à 

inviolabilidade e ao devido processo legal, pois se limita a bloquear, na 

conta corrente do devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo 

bancário, nem tampouco obstando seu direito de defesa, que largamente 

poderá ser exercitado pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a 

prova quanto ao revestimento de algumas das formas de 

impenhorabilidade (art. 854, NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos 

artigos 854, do NCPC, defiro o pedido veiculado pelo(a) exequente, para o 

fim de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas 

contas ou aplicações financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado 

na execução, o que deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via 

BACENJUD. 4. Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ 

D e t a l h a m e n t o  d e  O r d e m  J u d i c i a l  d e  B l o q u e i o  d e 

Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de 

Valores, manifeste-se a parte exequente, em dez (10) dias. 5. APÓS A 

TENTATIVA DE PENHORA, de dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

em nome do executado, resultou que em consulta direta deste magistrado, 

verifiquei a INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER PENHORADO nas contas 

bancárias do executado. 6. Esclareço que em alguns casos o bloqueio 

pode se dar em valores ínfimos, que não justificam a concretização da 

transferência, conforme dispõe o provimento nº 18/2007 da CGJ. 7. Com 

efeito, intime-se o exequente para requerer o que de direito em 5 dias, sob 

pena de extinção do feito, conforme dicção do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. 

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos. 9. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-45.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES JUNIOR SOUZA COELHO (REQUERENTE)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Defiro o pedido veiculado para que seja 

redesignada a Audiência de Tentativa de Conciliação para a próxima data 

possível, conforme pauta da Srª Conciliadora. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-54.2013.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE MOURA (EXEQUENTE)

CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NIVALDO DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

LEONARDO RANDAZZO NETO (ADVOGADO(A))

MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

oportuno, sob pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-65.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 
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Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

IRACILIA RODRIGUES DA SILVA, em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, 

por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-09.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

RONILDO GOMES DA SILVA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., 

por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-91.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

RONILDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 
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referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

RONILDO GOMES DA SILVA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., 

por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-49.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter tido o 

fornecimento da sua energia interrompido, sem o pronto restabelecimento, 

gerando prejuízos à parte autora. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que a parte requerida deixou de comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação. Considerando que a reclamada não compareceu 

à audiência de conciliação, com relação a ela decreto a revelia e aplico ao 

presente o julgamento antecipado da lide, contudo, a revelia não conduz 

necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto nos artigos 

acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando acima dela 

o livre convencimento do juiz a quem cabe examinar a prova dos autos. No 

mérito, da análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de 

um serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que interrompeu o fornecimento de energia elétrica à consumidora, 

não o restabelecendo prontamente, gerando prejuízo à autora, conforme 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, o 

consumidor não pode ser penalizado por irregularidade na distribuição da 

energia elétrica, da qual não tenha dado causa, uma vez que é 

responsabilidade da concessionária a manutenção e a verificação do 

aparato necessário à distribuição da energia até o consumidor final, muito 

menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da energia 

elétrica, por muitas horas, sem a devida religação, uma vez que a energia 

elétrica é considerada como uma necessidade básica e fator essencial 

para a dignidade humana. Alega ainda, a parte autora o prejuízo de cunho 

material sofrido, aduzindo que ante a falta de refrigeração perdeu 20 

(vinte) queijos frescos de sua própria fabricação, os quais seriam 

vendidos no valor de R$ 15,00 (quinze reais) cada unidade, totalizando 

prejuízo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Pugnando, assim, pela 

restituição dos gastos materiais, os quais foram de R$ 300,00 (trezentos 

reais). Corroborando o sustentado acima, o Código Civil em seu art. 186 é 

claro ao afirmar que aquele que causar dano a outrem, comete ato ilícito, 

em complemento o art. 927 do mesmo diploma legal, afirma que por ter 

cometido ato ilícito, fica este obrigado a indenizar, in verbis: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. (...) Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Assim, do cotejo desses 

dois artigos é de se concluir pela obrigação da requerida em indenizar a 

parte autora pelo evento danoso, no que tange ao prejuízo com a perda do 

leite, uma vez que a perda do referido produto se deu por causada pela 

falta de energia elétrica, durante longo período. Assim, diante do cotejo 

dessas condições, outra solução não há senão condenar a requerida a 

restabelecer o estado inicial das coisas, visto que a sua má prestação do 

serviço causou prejuízo á parte requerente, fazendo com que houvesse a 

perda de sua produção, levando a parte autora a ter prejuízos com a 

referida atividade. Desta forma, o Código Civil no seu art. 402 nos trás o 

norte para a indenização por perdas e danos, in verbis: “Art. 402. Salvo 

as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas 

ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar.” A título de danos materiais, restou 

comprovado, pelos documentos juntados aos autos, o valor de R$ 572, 00 

(quinhentos e setenta e dois reais), como prejuízos gerados à parte 

autora, dada a má prestação do serviço pela requerida, valor este que 

deve ser ressarcido, devidamente corrigido. De outro norte, nota-se que a 

requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos 

coligidos para os autos pela autora, limitando-se a negar genericamente os 

fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, NCPC), o 

que não se verificou no caso presente, posto que a requerida não logrou 

êxito em comprovar as suas alegações, pelo contrário, admitiu o seu erro 

no serviço realizado. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela interrupção 

do fornecimento de energia elétrica à consumidora, pela parte reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., gerando 

na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar 

sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, 

sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não se 

afigura possível a prefixação do quantum da indenização devida por 

danos morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela 

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 
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assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o 

exposto, julgo P PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA proposta por ELIANE PEREIRA CAMPOS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: a) CONDENAR 

a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 300, 00 (trezentos reais) 

a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data do evento danoso. b) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, 

pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-95.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

V A DA COSTA - ESTOFADOS - ME (REQUERENTE)

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RR CLASSIFICADOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que a parte requerida deixou de comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação. Considerando que a reclamada não compareceu 

à audiência de conciliação, com relação a ela decreto a revelia e aplico ao 

presente o julgamento antecipado da lide, contudo, a revelia não conduz 

necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto nos artigos 

acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando acima dela 

o livre convencimento do juiz a quem cabe examinar a prova dos autos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA EM CARATER ANTECEDENTE, proposta por V A DA 

COSTA ESTOFADOS ME, em face de RR CLASSIFICADOS E NEGOCIOS 

EMPRESARIAIS LTDA (LISTLINK ONLINE), alegando, em síntese, que foi 

induzida na pessoa de seu representante a celebrar com a reclamada uma 

autorização de divulgação (contrato 4283 de 10 de julho de 2017), onde a 

reclamada divulgaria a empresa reclamante junto às listas telefônica, faria 

divulgação em sítios eletrônicos e outros, o que nunca foi prestado pela 

reclamada. Não bastasse a reclamada não ter prestado o serviço para o 

qual se comprometeu, quando o reclamante entrou em contato e cobrou o 

serviço que não foi realizado, e solicitou o cancelamento da autorização, 

esta exigiu pagamentos para rescindir a autorização, ameaçando que se o 

reclamante não realizasse o pagamento negativaria seu nome e da 

empresa junto ao SPC/Serasa e protestaria em cartório. O autor acabou 

por realizar o pagamento de um distrato no valor R$ 4.200,00 (quatro mil e 

duzentos reais), porém, foi induzido claramente sob ameaças de 

negativações, após o pagamento do referido termo de distrato total a 

reclamada ainda ligou novamente ao auto e o ludibriou outra vez, agora 

teria que pagar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para que emitisse um 

termo de quitação, o que enganado o autor e ameaçado de novo acabou 

por realizar também esse pagamento. A parte reclamante ajuizou a 

presente ação, com pedido liminar, com o fito de que a requerida se 

abstivesse de lançar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, 

o que foi garantido por decisão liminar, a qual torno definitiva, no sentido 

de que a reclamada abstenha-se de incluir a reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, tão somente quanto ao débito objeto do presente 

litígio, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em 

benefício da parte autora, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 

Da análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um 

serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que não prestou o serviço prometido e que para tal recebeu o valor 

cobrado, além de não providenciar a devida comunicação ao autor, 

conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Depreende-se 

dos autos que o reclamante efetuou pagamentos na ordem de R$ 4.200,00 

(quatro mil e duzentos reais) em termo de distrato e R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) em termo de quitação, valores esses cobrados pela 

reclamada indevidamente, devendo ser restituídos em dobro e atualizados 

por parte da reclamada, em virtude de não haver prestado serviço algum, 

bem como cobrado indevidamente por cancelamento e depois por cobrar 

indevidamente pra emitir quitação. Com relação aos valores cobrados 

indevidamente, pela reclamada, estes deverão ser reembolsados à autora 

em dobro, conforme dicção do parágrafo único do art. 42 do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Parágrafo único - O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro ao que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável” O dano 

moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem 

jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: 

vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, 

decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta 

salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência 

pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro 

– Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela má prestação de um serviço pela parte reclamada RR 

CLASSIFICADOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA (LISTLINK ONLINE), 

gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de 

estar sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação. 

Assim, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não 

se afigura possível a prefixação do quantum da indenização devida por 

danos morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela 

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 

assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. A parte autora desincumbiu-se do 

ônus da prova, nos exatos termos do artigo 373, inciso I do Código de 

Processo Civil, o que é possível afirmar à vista das alegações iniciais e 

documentos que a instruem, bem como através do reconhecimento da 

relação de consumo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos 

feitos na presente RECLAMAÇÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA EM CARATER ANTECEDENTE, proposta por V A DA 

COSTA ESTOFADOS ME, em face de RR CLASSIFICADOS E NEGOCIOS 

EMPRESARIAIS LTDA (LISTLINK ONLINE), para: a) DECLARAR a rescisão 

do contrato avençado entre as partes; b) CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a importância de R$ R$11.400,00 (onze mil e 

quatrocentos reais) a título de restituição pelos valores cobrados 

indevidamente, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir dos 

pagamentos efetuados; c) CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e 

acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir 

desta decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-92.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE SOUZA CRISOSTOMO (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

TANIA DE SOUZA CRISOSTOMO, em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, 

por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-82.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MARCOS DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que a parte requerida deixou de comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação. Considerando que a reclamada não compareceu 

à audiência de conciliação, com relação a ela decreto a revelia e aplico ao 

presente o julgamento antecipado da lide, contudo, a revelia não conduz 

necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto nos artigos 

acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando acima dela 

o livre convencimento do juiz a quem cabe examinar a prova dos autos. Da 

análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou a existência da 

negativação de seu nome frente aos órgãos de proteção ao crédito, 

alegando que as referidas negativações são indevidas. No entanto não foi 

possível tal comprovação, uma vez que pela simples análise dos 

documentos trazidos não é possível verificar se houve o devido 

adimplemento da obrigação, da qual decorreu à negativação do seu nome 

por parte da requerida. Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a 

comprovação das negativações, não é possível o estabelecimento do 

nexo entre estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na 

avaliação do dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto 

é, necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos 

documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser 

considerados causa ensejadora de dano material ou moral, uma vez que 

não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível 

quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o autor não conseguiu 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo 

Código. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de 

quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in 

“Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 

72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao 

autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) 

e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o 

direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 
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demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em 

documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CLEBER MARCOS DE SOUZA, em desfavor de VIVO S.A., 

por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-67.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MARCOS DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada 

audiência de conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de 

devidamente intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de 

Audiência. Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, 

em decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, 

senão vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência da parte autora à audiência de conciliação, julgo extinto 

o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-24.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

DALVA ROSA DE SOUZA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-46.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARLY MAIA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 
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negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARLY MAIA DA COSTA, em desfavor de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, por entender não ter havido danos materiais ou 

morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-31.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA, em desfavor de VIVO S.A., por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-16.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 
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uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MOACIR SOARES DA SILVA, em desfavor de VIVO S.A., por entender 

não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-98.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JACEIR GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JACEIR GARCIA DA SILVA, em desfavor de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A., por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-83.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ADRIANA PEREIRA DE LIMA, em desfavor de VIVO S.A., por entender não 

ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-68.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ROSENY BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ROSENY BATISTA DE LIMA, em desfavor de VIVO S.A., por entender não 

ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 
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inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-72.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RITA TERCIANA FERNANDES MARIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o 

transito em julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando 

improcedente o pedido do autor, o processo deve ser arquivado 

definitivamente. 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-70.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA MENDES (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o 

transito em julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve 

prosseguir nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que 

procedam quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de 

arquivamento do feito. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-36.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GEYDSON MAKS DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o 

transito em julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando 

improcedente o pedido do autor, o processo deve ser arquivado 

definitivamente. 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72475 Nr: 947-45.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RGdOR, KGDOR, RGDOR, Ivaneide Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70692 Nr: 1634-56.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ULISSES DOS SANTOS 

INFORMATICA - ME, FAGNER ULISSES DOS SANTOS, OSVALDIR PRATA 

ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77387 Nr: 1672-97.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO POLIDÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOCÊNCIO JANENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEZIO FERREIRA LIMA - 

OAB:11763/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

MODESTO DE ANDRADE - OAB:oab/sp-247320

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48232 Nr: 57-53.2010.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ PEREIRA NETO - 

OAB:11.780, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 208,00 (duzentos e oito reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70558 Nr: 1539-26.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO G. B. EIRELI - EPP, CLEYTON 

ROBERTO GARCIA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73706 Nr: 1603-02.2017.811.0109
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE TERRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzatto - 

OAB:15.818-PR, Fernando Bonissoni - OAB:37.434-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70585 Nr: 1547-03.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALCIONE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60106 Nr: 38-76.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:MT/13.431-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13260/MT, KLEBER PINHO SILVA - OAB:10735/MT., 

LENILDO MÁRCIO DA SILVA - OAB:5340/MT

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito, acerca 

do resultado negativo do Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76186 Nr: 1101-29.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI DE FRANÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHIMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito, acerca 

da certidão de fls. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61877 Nr: 575-38.2013.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. V. NOGUEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - 

OAB:227.541/SP, Claudio Felippe Zalaf - OAB:17.672/SP, Fabio Andre 

Fadiga - OAB:139.961/SP, FELIPE SCHMIDT ZALAF - OAB:177270, 

HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - OAB:197.237-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64778 Nr: 110-58.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70482 Nr: 1495-07.2016.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAROESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, 

RAFAEL BATISTA LUIZ, SILVANA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnor Serafim Junior - 

OAB:79.797/SP, Renato Vidal de Lima - OAB:235.460/SP, Rodrigo 

Motta Saraiva - OAB:234.570/SP, Sandra Regina Francisco Valverde 

Pereira - OAB:116238/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74303 Nr: 1921-82.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48124 Nr: 1909-49.2009.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMIFORTE LAMINADOS LTDA., STAR LIFE 

MADEIRAS LTDA - EPP, INDUSTRIAL MADEIREIRA R.D.V. LTDA, Jair Dal 

Piva, ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA MADEIRAS, RAFAEL DAPPER & CIA 

LTDA, LAMINADOS GLOBO LTDA - ME, JOSÉ MILTON CORDEIRO, 

MADEIREIRA BOM RETIRO LTDA, INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT-4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX STRATMANN CORDEIRO 

- OAB:26070/SC

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra 

superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará 

Emissão de Guia de Diligência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77245 Nr: 1604-50.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS GATO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75363 Nr: 605-97.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA AGUIAR RAFAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 24 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48234 Nr: 59-23.2010.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE MARTINS CRISTOFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Devolução da correspondência de 

fls. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47178 Nr: 958-55.2009.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELIO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66921 Nr: 1158-52.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY ALVES MUNIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 87 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69893 Nr: 1249-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO G. B. EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75790 Nr: 879-61.2018.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI BALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 120,00 (cento e vinte reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 66799 Nr: 1089-20.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LAERTE GIOCONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT22165-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÈDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71951 Nr: 673-81.2017.811.0109

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLIANE DA SILVA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER HENRIQUE MEZZOMO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 43 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77342 Nr: 1647-84.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBCOL LEGNO BRASIL COMPENSADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMIFORTE LAMINADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70243 Nr: 1392-97.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA RODRIGUES DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61439 Nr: 138-94.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67958 Nr: 254-95.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIUTON CEZAR VOIEVODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 208,00 (duzentos e oito reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48897 Nr: 722-69.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência, uma vez que a petição de fls.73 veio desacompanhada da guia.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76289 Nr: 1160-17.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ROSELI AMENT ALVES, Filiação: 

Irondina Maria Ament e Anselmo Ament, data de nascimento: 20/03/1962, 

brasileiro(a), natural de Caçador-SC. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 
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verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente contraiu núpcias com a separação de 

bens, conforme comprova cópia da Certidão de Casamento anexa. Estão 

separados de fato há aproximadamente 40 (quarenta anos), ou seja, 

desde o ano 1978, não havendo possibilidade de reconciliação. Não há 

bens a partilhar. Não nasceram filhos deste casamento. É importante 

salientar, por oportuno, que a requerente desde a separação de fato 

ocorrido no ano de 1978, ou seja, há exatamente 40 ( quarenta ) anos, 

está em local incerto e desconhecido da parte autora, não mantendo 

vínculo sócio afetivo, econômico com o requerente.

Despacho/Decisão: DELIBERAÇÃO:Após deliberações das partes, o MM. 

Juiz proferiu a seguinte decisão:Vistos, etc.Considerando que a requerida 

está em local incerto e não sabido, defiro o pedido de citação por edital da 

parte requerida para que, querendo, conteste o pedido no prazo 

legal.Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos para a 

decisão.Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 

16h30min encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, 

Estagiário do Gabinete, que digitei o presente termo.Marcelândia/MT, 05 de 

setembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 20 de setembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71032 Nr: 135-03.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. RAMOS LEITE - CONFECÇÕES ME, MICHELE 

RAMOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. RAMOS LEITE - CONFECÇÕES ME, 

CNPJ: 13114914000125 e atualmente em local incerto e não sabido 

MICHELE RAMOS LEITE, Cpf: 03659285188, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de M. 

RAMOS LEITE - CONFECÇÕES ME e MICHELE RAMOS LEITE, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 20165134, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20165134/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/04/2016

 - Valor Total: R$ 7.373,17 - Valor Atualizado: R$ 7.373,17 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº: 135-03.2017.811.0109Código nº: 

71032Vistos etc.CITE-SE o executado, por via postal, com aviso de 

recebimento (AR), conforme artigo 8°, inciso I da Lei n° 6.830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.Caso não seja 

positiva a citação pela via postal, proceda-se à citação por meio de oficial 

de justiça, nos termos do artigo 8° inciso III da Lei 6830/80.O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) dias, 

contados da intimação da penhora.Não pago o débito nem garantida à 

execução, o Senhor Oficial de Justiça fará a penhora de bens do (a) 

devedor (a), procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor 

constar do termo ou auto de penhora.No caso de não oferecimento de 

embargos, ou se forem rejeitados, conforme inteligência do artigo 23 da 

Lei 6.830/80, a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em 

leilão público, sejam móveis ou imóveis.O leilão será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e 

publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O 

prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser 

superior a trinta (30) dias, nem inferior a dez (10) dias.Para o caso de 

pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3, inciso I do 

CPC/2015.Caso reste negativa a citação do executado DÊ-SE vista dos 

autos a Procuradoria Municipal para, no prazo de 20 (vinte) dias 

apresentar nos autos endereço atualizado.Desatendido, ficam, desde 

logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (40, caput, da LEF) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 06 de 

fevereiro de 2017.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 20 de setembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60384 Nr: 340-08.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mota de Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Tendo sido aceita a proposta de suspensão condicional do processo, 

SUSPENDO O PROCESSO e o curso prescricional pelo prazo acordado (02 

anos), devendo o denunciado cumprir as condições aceitas. Após a 

comprovação do cumprimento das condições, que deverá ser certificado 

pela Secretaria, EXTINGO A PUNIBILIDADE do denunciado, devendo os 

autos serem arquivados.

Fica advertido o denunciado que o descumprimento de qualquer uma das 

condições revogará o acordo e o processo criminal continuará o seu 

curso regular.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 20 de Setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76409 Nr: 1214-80.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS, COPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO 

SOLIDÁRIA DE GETÚLIO VARGAS/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LEONIR CECILIO - 

OAB:46.551/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELI FONTANA - 

OAB:60762/RS, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - OAB:83640/RS

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.
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Concedo o prazo de 05 dias para o advogado juntar procuração ou 

substabelecimento aos autos no Juízo Deprecante.

Cumprida a finalidade da carta precatória, devolva-a para o Juízo 

Deprecante com as nossas homenagens.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 13h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60905 Nr: 882-26.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual. Considerando que o Ministério Público 

fez alegações finais orais, vista à Defesa para alegações finais no prazo 

legal. Em seguida, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 18 de Setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63807 Nr: 837-51.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDERSON DE MATOS MORII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público. Expeça-se carta precatória para o 

interrogatório do denunciado no juízo deprecante.

Após o retorno das cartas precatórias, vista as partes para alegações 

finais no prazo legal.

Em seguida voltem os autos conclusos para sentença.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 18 de Setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60899 Nr: 876-19.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos, etc.

Retifico a data da audiência agendada à fl. 127 dos autos, tendo em vista 

que foi designada para o final de semana equivocadamente, diante disso, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 

2018, às 17h30min.

 Mantenho dos demais termos.

CUMPRA-SE. INTIME-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69967 Nr: 1285-53.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094, NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66360 Nr: 915-11.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ILÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERENTE, e após o Requerido, 

para que no prazo de 5 (cinco )dias, especifique as provas que pretende 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74234 Nr: 1886-25.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA CHARAVARA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 66 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75601 Nr: 749-71.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAINA FARDIN AQUINO LANDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERENTE, e após o Requerido, 

para que no prazo de 5 (cinco )dias, especifique as provas que pretende 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70552 Nr: 1534-04.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRÓSPERO DE ALMEIDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 44 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62183 Nr: 11411-03.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME BARTHOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVINIO NEVES DE OLIVEIRA, AURISTE PINTO 

DA COSTA, RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, JOSÉ LEONEL FRANCO, 

MERCEDES ABEGÃO FRANCO, NADIR RABELO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARIA DE BETÂNIA PALHARES OLIVEIRA, RICARDO JOSÉ DE 

OLIVEIRA FILHO, RICARDO HUMBERTO CRUZ, LOIDE GOUVEIA CRUZ, 

ADELINO CASAROTI, WANIA EIKA SUZUKI CASAROTI, ARIEL MONTEIRO 

DA SILVA - Titular do Serviço Notarial e Registral do Distrito, Espólio de 

Ricardo José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Arenales Franco - 

OAB:SP/88.385, MIGUEL ROBERTO ROIGE LATORRE - OAB:91259, 

Robson da Sanção Lopes - OAB:226.746/SP

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 141/ 146 e 147/160 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75784 Nr: 875-24.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GARÇÃO SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROATIVA AGROSILAGEM LTDA ME, 

RODRIGO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65285 Nr: 421-49.2015.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE MARCELÂNDIA, VALDENIZA ARAÚJO 

SILVA, ELIZABETE MARIA BACELAR TEIXEIRA, KELI PAES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76776 Nr: 1378-45.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA THOMASI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CAJABI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

19.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74640 Nr: 75-93.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO IVO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Por todo o exposto, atendendo a tudo quanto foi argumentado e 

demonstrado e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de condenação constante na denúncia e, em consequência, 

CONDENO JANIO IVO DE JESUS, vulgo “cobra”, antes qualificado, pela 

prática das condutas ilícita de TRÁFICO DE DROGAS tipificadas nos 

artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.4 - DA FIXAÇÃO DAS 

PENASPasso à DOSIMETRIA DA PENA do acusado JANIO IVO DE JESUS, 

vulgo “cobra”, mediante análise das circunstâncias judiciais elencadas nos 

artigos 59 do Código Penal e 42 da lei 11.343/2006.A culpabilidade do 

acusado é evidente, em face do conjunto probatório já ressaltado nesta 

decisão, contudo já é elemento do próprio tipo penal, nada havendo a 

valorar. Os antecedentes do condenado acrescenta vez que existente 

vários processos criminais, inclusive executivo de pena. Quanto à 

conduta social e personalidade não me parece possível valorá-la, posto 

que não haja elementos técnicos periciais a me autorizar. Não se conhece 

os motivos que levaram à prática criminosa, mas se vislumbra o desejo do 

lucro fácil. (...)... Declaro após o trânsito em julgado a perda dos bens 

apreendidos em favor da União, nos termos do art. 91, II, do CP, sendo: 02 

(duas) facas, o valor de R$ 1.167,00 (um mil cento e sessenta e sete 

reais).Após o trânsito em julgado desta sentença, providenciar: a) lançar o 

nome no livro de registro dos culpados; b) expedir comunicação ao 

TRE/MT para efetivar a suspensão dos direitos políticos do apenado; c) 

expedir GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA.Publicar, registrar e intimar o 

Ministério Público, o(a) sentenciado(a) pessoalmente, perguntando se 

deseja recorrer da presente sentença, bem como seu advogado(a). Após, 

certificar cada intimação e os respectivos trânsitos em julgado, se for o 

caso.Cumprir com urgência.Marcelândia/MT, 21 de setembro de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76937 Nr: 1455-54.2018.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILSON RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72950 Nr: 1210-77.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO ANTONIO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra 

superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará 

Emissão de Guia de Diligência, COMPLEMENTO DE DILIGÊNCIA, oficial de 

Justiça Flavio Tirapelle. Após se manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76568 Nr: 1271-98.2018.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON FELIPE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT., Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68666 Nr: 605-68.2016.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerido para que no prazo de 10 

(dez) dias, informar às provas que pretende produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70901 Nr: 54-54.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR LIFE MADEIRAS LTDA - EPP, EVERALDO 

DALLANOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67931 Nr: 234-07.2016.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. LAMINADOS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76321 Nr: 1177-53.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR KNIHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o prazo de 05 dias para o demandante justificar a ausência, 

considerando que foi informado pelo seu advogado de que ele está mal de 

saúde.

Saem os requeridos intimados do prazo de 15 dias para a contestação.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 13h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 17 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72243 Nr: 824-47.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUALDINEI SILVA PEREIRA, Josue da Silva 

Santos, ELISA APARECIDA DE PAZ DA SILVA, Roberson de Oliveira Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que o Defensor Dativo não foi intimado pessoalmente da 
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presente solenidade, como é de direito do dativo, redesigno o ato para o 

dia 19/10/2018 às 09h30. Saem os presentes intimados.

Intime-se pessoalmente o Dr. Claudio Leme Antônio da nova data. 

Requisite-se escolta dos presos.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 17 de Setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74257 Nr: 1899-24.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Com relação ao pedido de revogação de prisão preventiva de fls114, 

DEFIRO o pedido, pelo princípio da homogeneidade de tratamento, uma vez 

que o acusado é primário, portanto, caso condenado, como bem 

mencionou o Representante do Ministério Público, pegará regime 

semiaberto, não havendo necessidade de sua segregação cautelar.

Sirva a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro 

motivo estiver preso, devendo o denunciado cumprir as seguintes 

condições:

a) Proibição de mudar de endereço ou se ausentar dele sem comunicar o 

Juízo, ressaltando que o denunciado informou seu endereço como sendo 

Rua Rodrigues Alves, 441, Centro, Claudia/MT, e seu telefone (66) 

999358424 e (66)999418608;

b) Proibição de frequentar bares, prostíbulos e estabelecimentos similares;

c) Proibição de praticar crimes.

Defiro o pedido do MP, sai o réu intimado do prazo de 05 dias para trazer o 

documento que alegou ter lhe autorizado a sair da comarca para a 

comarca de Claudia.

Recolha-se a carta precatória para a oitiva da testemunha Maria Madalena, 

considerando que foi ouvida nesta data aqui no Juízo.

Intime-se o defensor dativo para se manifestar sobre a dispensa da 

testemunha Jean, no prazo de 05 dias. Caso não dispense, expeça-se 

carta precatória para a sua oitiva. Caso dispense, vista às partes para 

alegações finais no prazo legal de forma sucessiva.

Se for expedida carta precatória, após o seu retorno, vista às partes para 

alegações finais no prazo legal de forma sucessiva.

Em seguida, voltem os autos conclusos para a sentença.

Sai o advogado intimado para juntar substabelecimento no prazo de 05 

dias.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 17 de Setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72243 Nr: 824-47.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUALDINEI SILVA PEREIRA, Josue da Silva 

Santos, ELISA APARECIDA DE PAZ DA SILVA, Roberson de Oliveira Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Assim, ante o exposto, nos termos da fundamentação exarada, bem com 

a prisão e o preenchimento dos requisitos da prisão cautelar, MANTENHO 

A PRISÃO PREVENTIVA da ré ELISA APARECIDA DE PAZ DA SILVA. 

Defiro o pedido do Ministério Público, devendo a Polícia Civil informar a 

família de Elisa Aparecida de Paz da Silva sobre a sua prisão, deixando ela 

ter contato telefônico com eles. Determino que a equipe multidisciplinar 

elabore estudo psicossocial, no prazo de 10 dias, na casa do avô materno 

das filhas da denunciada, Luiz Brito da Silva, no endereço Bairro Fênix e 

na casa da avó paterna do filho da denunciada, Jandira Ferreira de 

Oliveira, no Jardim Vitória, atrás do cemitério. O Policial Militar Clovis 

Machado informou saber o endereço.Atualize-se o BNMP 2.0.EXPEÇA-SE 

o necessário.Marcelândia/MT, 17 de setembro de 2018.Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72128 Nr: 752-60.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Solicitem-se informações sobre a carta precatória da testemunha Andre 

Razo Mesquita Cassiano.

Oficie-se a Delegacia de Polícia requisitando cópia do boletim de 

ocorrência referente à apreensão de Wallyson Diego Nascimento Candido, 

bem como informe as providências que foram tomadas na época.

Após, vista às partes para alegações finais no prazo legal de forma 

sucessiva.

Em seguida, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h20min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 13 de Setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63193 Nr: 332-60.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 SENTENÇA

Trata-se de ação penal, promovida pelo Ministério Público para apurar a 

prática do crime previsto no artigo 147 do CP, c/c Lei 11.340/06, em 

desfavor de JOSÉ PAULO SILVA SOUSA.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

O presente termo foi interposto para apuração da prática delitiva descrita 

no artigo 147 do CP, c/c Lei 11.340/06, porém, verifica-se nos autos que, 

do recebimento da denúncia (fls. 41), no dia 01 de agosto de 2014, até a 

presente data, já se transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem que 

houvesse causa de interrupção da prescrição.

Destarte, consoante às diretrizes esculpidas nos art. 107, inciso IV e 109, 

VI, todos do Código Penal, está prescrita a pretensão punitiva estatal, 

motivo pelo qual, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado José 

Paulo Silva Sousa, pelo crime descrito no artigo 147 do CP c/c Lei 

11.340/06.

Em tempo, cancelo a audiência agendada para este dia.

Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado dativo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.
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Marcelândia/MT, 13 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60844 Nr: 820-83.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEBLU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69963 Nr: 1281-16.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUCHÊ COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA., VALMIR FERREIRA DOS SANTOS, MARIA 

SIRLEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44099 Nr: 1497-89.2007.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO CLAMOR PELAS NAÇÕES - 

ESCOLA, RICARDO BRAGA ROBORTELLA, GERSON BENTO FREIRE, 

THEODOMIRO MARCELLOS FERRAZ, MONICA MENTONÇA ACHAIS 

FEITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Neves de Souza 

Girundi - OAB:91291/MG, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B, Leonardo Gomes Girundi - OAB:83469/MG

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias se manifeste acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 

218.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73242 Nr: 1368-35.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUDES MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 54/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Inidiciado para que apresente o CAR 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação do benefício de fls. 

31.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56463 Nr: 434-42.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ZANFONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHAES VIEIRA - OAB:19973/O

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, ambos do 

Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDRIANO 

ZANFONATTO, já qualificado nos autos, ante a prescrição da pretensão 

punitiva estatal em perspectiva, com relação ao crime que lhe é imputado 

neste processo (CTB, art. 306,§ 1º, inciso II.).No mais, tendo em vista que 

a sentença nos autos extinguiu a punibilidade do acusado em razão do 

reconhecimento da prescrição, DETERMINO a devolução, ao acusado, do 

valor pago a título de fiança, nos termos do artigo 337, do Código de 

Processo Penal.Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às 

baixas, comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 21 de 

setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59049 Nr: 1628-77.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOTELHO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço 

para CONDENAR o réu JOÃO BOTELHO CORDEIRO, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal.(...)DEFINITIVA 

em 03 (três) meses de detenção.Fixo o regime ABERTO para início do 

cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal.Contudo, analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o 

acusado preenche todos os requisitos para a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a 

pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a 

substituição em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas 

para promover a recuperação do condenado. Não obstante a condenação 

pelo crime de lesão corporal, não tendo sido ela exacerbada, não há óbice 

à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos 

(...).Dessa feita, não vislumbro impedimentos para a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos no presente caso, razão 

pela qual converto a pena fixada em prestação de serviços à comunidade, 

a ser cumprida em local a ser estabelecido em audiência 

admonitória.DEIXO de condenar o acusado no pagamento das custas 

processuais, em razão de estar sendo assistido por Defensor Dativo 

nesses autos.EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor 

Dativo, qual seja Dr. Arlon de Souza Porto, com o valor total e corrigido 

dos honorários que lhes são devidos (10 URH), para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado:1.DETERMINO a 

SUSPENSÃO dos direitos políticos dos condenados, enquanto durarem os 

efeitos da condenação (artigo 15, III, CF);2.OFICIE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando sobre a suspensão mencionada(...) ARQUIVEM-SE 

os autos, mediante as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.Matupá/MT, 03 de setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 61731 Nr: 890-55.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, PARA QUE FIQUEM CIENTES DA DESIGNAÇÃO 

DE AUDIÊNCIA PARA DIA 15/10/2018 ÀS 11H15MIN. NA COMARCA DE 

SANTAREM CONFORME OFÍCIO JUNTADO NA REF. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56366 Nr: 380-76.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO APARECIDO ARMANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

GERALDO APARECIDO ARMANDES o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (22.05.2014).Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

segurado: GERALDO APARECIDO ARMANDES;Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): data do 

requerimento administrativo (22.05.2014).Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado.Declaro extinto o 

processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) com índice de remuneração da caderneta de poupança na 

forma do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97 com redação dada pela Lei nº 

11.960/09, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 

–STF).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55911 Nr: 123-51.2015.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDDR, AVDRD, LGDRD, CDRD, MDRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PQD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 123-51.2015.811.0111 (Código 55911)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequentes:Carolina da Rosa Delphin, Millena da Rosa e Outros

Executado: Paulino Queiroz Delphin

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que resta prejudica a análise do pedido de 

Ref.48, eis que já expedida a certidão de honorários, conforme ref.34.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção por abandono.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76398 Nr: 2140-55.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDRACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDRSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2140-55.2018.811.0111 (Código 76398)

Classe – Assunto: Divórcio Litigioso

Requerente: José de Ribamar Araújo Costa Filho

Requerido: Franciele da Rocha Salgado Costa

Vistos.

Intime-se a parte autora, em definitivo, para trazer aos autos o 

comprovante de residência, para o fim de aferição de competência deste 

Juízo, sob pena de extinção.

Outrossim, em vista da fundada dúvida de que o requerente não está 

devidamente representado pelo causídico Ruby de Carvalho, uma vez que 

possui ele domicílio profissional no Estado de Minas Gerais e não possui 

inscrição suplementar neste Estado, intime-o para que apresente a petição 

de juntada com firma reconhecida, bem como cópia da carteira profissional 

autenticada.

 Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada dos documentos.

Oficie-se a OAB em razão das inúmeras ações protocolizadas nesta 

comarca pelo causídico Ruby de Carvalho.

 Cumpra-se.

Matupá (MT), 17 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69480 Nr: 2464-79.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIOMAR WIONCZEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 2464-79.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69480.

Vistos em correição.

1) Ante o teor do termo de audiência de Ref. 16, HOMOLOGO a 

suspensão condicional do processo, eis que devidamente aceita pelo 

acusado.

2) No mais, SUSPENDO o feito, submetendo o acusado ao período de 

prova pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 (a)Proibição de frequentar bares, prostíbulos, casas de jogos e outros 

estabelecimentos congêneres e perniciosos; (b) proibição de se afastar 

da Comarca, ou local em que reside, sem prévia autorização do Juízo, por 

mais de 10 (dez) dias; e (c) o cumprimento das demais condições 

estipuladas na proposta ministerial.

 3)ARQUIVE-SE provisoriamente o feito, excluindo-o do relatório 

estatístico, sem baixa na distribuição, mediante prévia expedição de guia 

de controle de cumprimento das condições assumidas pelo réu, nos 

termos do artigo 2º, ‘g’, do Provimento 10/2007-CGJ.

 4) Findo o prazo da suspensão do processo ou cessado o cumprimento 

das condições impostas, certifique-se.

 5) Após, volvam-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69480 Nr: 2464-79.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIOMAR WIONCZEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 2464-79.2017.811.0111.

Código nº 69480

Vistos.

Em atenção à certidão de Ref. 21, verifico que o acusado GLEICIOMAR 

WIONCZEK informou o seu atual endereço e local de trabalho, requerendo 

a remessa dos autos para Comarca em que está residindo, com o intuito 

de dar prosseguimento ao cumprimento das condições impostas em 

audiência (ref. 16 e 17).

Instado, o Ministério Público não se opôs ao requerimento do acusado 

(Ref. 27).

Dessa forma, ACOLHO o pedido feito pelo acusado para autorizá-lo a 

mudar-se para o Distrito de Novo Mundo/MT, consoante endereço indicado 

à ref. 21.

DETERMINO a atualização no sistema APOLO, devendo constar como 

endereço: Av. Governador José Fragerri, Centro, S/N, Novo Mundo/MT.

Por fim, considerando que o Distrito de Novo Mundo/MT pertence à 

Comarca de Guarantã do Norte/MT, EXPEÇA-SE Carta Precatória para a 

Comarca de Guarantã do Norte/MT com a finalidade de fiscalização do 

cumprimento das condições aceitas pelo acusado em proposta de 

suspensão condicional do processo.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73724 Nr: 818-97.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor para réplica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65204 Nr: 39-79.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GRESPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O

 Autos nº 39-79.2017.811.0111.

Código Apolo nº 65204.

Vistos em correição.

1) Ante o teor do termo de audiência de Ref. 41, HOMOLOGO a 

suspensão condicional do processo, eis que o Ministério Público aceitou a 

contraproposta apresentada pelo acusado (Ref. 44).

2) No mais, SUSPENDO o feito, submetendo o acusado ao período de 

prova pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 (a)Proibição de frequentar bares, prostíbulos, casas de jogos e outros 

estabelecimentos congêneres e perniciosos; (b) proibição de se afastar 

da Comarca, ou local em que reside, sem prévia autorização do Juízo, por 

mais de 10 (dez) dias; (c) proibição de mudar de endereço sem prévia 

autorização judicial; (d) comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo, 

bimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e, (e) 

pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), dividido em 04 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do 

perdimento da fiança, ambos em favor do Conselho da Comunidade da 

Execução Penal de Matupá/MT, devendo ser depositado na presente conta 

bancária: Banco do Brasil, Ag.3931-4, c/c 12741-8, CNPJ: 

10430761/0001-37.

3)ARQUIVE-SE provisoriamente o feito, excluindo-o do relatório estatístico, 

sem baixa na distribuição, mediante prévia expedição de guia de controle 

de cumprimento das condições assumidas pelo réu, nos termos do artigo 

2º, ‘g’, do Provimento 10/2007-CGJ.

 4) Findo o prazo da suspensão do processo ou cessado o cumprimento 

das condições impostas, certifique-se.

 5) Após, volvam-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75153 Nr: 1527-35.2018.811.0111

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado(a) Regional da Polícia Judiciária Civil de 

Guarantã do Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Elizeu Hipólito da Luz, Alan Antonio 

Lopes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES DE 

ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16071

 Autos nº 1527-35.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75153.

Vistos.

Trata-se de requerimento formulado pela Autoridade Policial, a fim de 

proceder a prisão temporária dos representados ADÃO ELIZEU HIPÓLITO 

e ALAN ANTÔNIO LOPES DA LUZ.

O pedido foi deferido em 08.06.2018, tendo sido cumprido a ordem judicial 

em 12.06.2018.

Conforme consta nos autos, o período das prisões temporárias dos 

representados foi prorrogado em 11.07.2018.

À Ref. 11, aportou aos autos a informação de que as prisões dos 

representados foram convertidas em prisões preventivas nos autos de 

código APOLO 75964.

Assim, considerando que o feito atingiu seu objetivo com a realização das 

prisões temporárias e, inexistindo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 24 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62995 Nr: 1550-49.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CLERI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a autora 

TEREZINHA CLERI SOARES o benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(15.12.2015).Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome da segurada: TEREZINHA CLERI 

SOARES;Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do Início 

do Benefício (DIB): data do requerimento administrativo (15.12.2015).Prazo 

para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em 

julgado.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 
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termos do art. 487, I do CPC. Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) com índice de remuneração da 

caderneta de poupança na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97 com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09, acrescido de correção monetária pelo 

IPCA-E (RE 870.9747 –STF).Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da incapacidade 

permanente (invalidez), não tem condições de exercer atividade 

laborativa.SEM CUSTAS.Por fim, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72260 Nr: 97-48.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO LEMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à HELENO 

LEMES DE OLIVEIRA, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 

143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 

21.07.2017 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o 

critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: HELENO LEMES DE OLIVEIRA;Benefício 

Concedido: Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário 

mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo (21.07.2017);Prazo para cumprimento da sentença: 30 

(trinta) dias, após o trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.Sem custas.FIXO 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30659 Nr: 1116-41.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Elizabeth Malinowski, Roni Novelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANY GONÇALVES DA COSTA - 

OAB:OAB-MG 30.325, JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - 

OAB:3575, LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA - OAB:84983/MG, 

MARCOS GONÇALVES SILVA DE URU - OAB:OAB-MG 79.064, MAURO 

RUBENS FRANCO TEIXEIRA - OAB:82357/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1116-41.2008.811.0111 (Código 30659)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Nidera Sementes Ltda

Executado: Carla Elizabeth Malinowski e Roni Novelli

Vistos.

Nos termos do artigo 840, III, do CPC, o imóvel rural, ora penhorado, deverá 

preferencialmente permanecer depositado com o executado, razão pela 

qual assim delibero.

Defiro o pedido formulado no item ‘c’ da petição de f.157. Oficie-se ao 

Banco do Brasil para que se manifeste quanto à hipoteca que recai sobre 

o imóvel rural penhorado.

Outrossim, determino a intimação do executado para que tome ciência da 

penhora realizada sobre o imóvel. Após, expeça-se carta precatória para 

avaliação integral do bem, intimando-se as partes para se manifestarem.

Matupá (MT), 03 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75645 Nr: 1753-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS NUNES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o acusado MOISES 

NUNES RIBEIRO, já qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 155, 

caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Passo à 

individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 2753 Nr: 250-97.1999.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Valim de Melo, Alfredo Soares Gusmão, 

Célia Regina Lopes da Fonseca, Neuza Albuquerque da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Junior - 

OAB:6132-B, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte executada para ciência do bloqueio de 

valores (fls. 1087/1088) e inclusão de restrição veicular (fls. 1091/1093), 

bem como para requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72428 Nr: 1828-31.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto dos Santos Lopo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do reeducando para manifestar acerca do 

cálculo de pena de Ref: 13, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67898 Nr: 3179-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Ramos de Almeida - 

OAB:21.608/MT, Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613/MT, Liomar 

Santos de Almeida - OAB:21.001/MT

 CERTIDÃO
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Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do reeducando a juntar a documentação, 

conforme requerido pela ilustre Promotora de Justiça à Ref: 33.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70305 Nr: 3259-37.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oesdras Marques Arruda Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 DECISÃO

Vistos etc.

 A defesa, à ref. 50, manifestou pelo aproveitamento das provas colhidas 

nos autos de cód. 67784, contudo, indicou novas testemunhas.

 O Ministério Público, à ref. 52, não se opôs ao aproveitamento das 

provas, porém indicou uma nova testemunha para ser ouvida.

 É o relatório. Decido.

 Defiro o aproveitamento da prova oral colhida no processo criminal de 

cód. 67784. Considerando que se trata de processo virtual, proceda com 

a vinculação de cópia da mídia constante naquele feito a este processo.

 Considerando que as partes arrolaram novas testemunhas, designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 24.10.2018, às 

17h30mim.

 Intime-se o acusado e as testemunhas porventura arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 

273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.).

A presente decisão vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42981 Nr: 934-31.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Mendes Machado Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

contrarrazoar o recurso de apelação interposto às fls. 138/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66721 Nr: 2656-61.2017.811.0030

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson da Silva Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvandro Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILDO CAPELETO - OAB:7288

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação de rescisão de contrato com pedido de tutela 

antecipada – tutela de evidência c/c perdas e danos proposta por Robson 

da Silva Muniz em face de Gilvandro Fontana, ambos qualificados nos 

autos.

 À ref. 25, pugna a parte autora pela reconsideração da decisão que 

indeferiu o pedido liminar.

É o relatório. Decido.

 Em análise dos autos verifico que não houve mudança fática para que 

este juízo proceda com a reconsideração do pedido liminar. Assim, 

mantenho, integralmente, a decisão que indeferiu o pedido de tutela.

 Por sua vez, considerando que o requerido alega que o autor da demanda 

transmitiu os títulos de crédito a terceiros, intime-se o requerente para que 

proceda com a entrega dos cheques na secretaria deste juízo, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Com a entrega dos títulos de crédito, deverá a gestora judicial proceder 

com a vinculação desses a este processo, bem como efetuar a guarda 

dos títulos, certificando nos autos as medidas adotadas.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46164 Nr: 1682-29.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Fernandes, Adelson Souza de 

Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 ...JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de 

condenar os réus Paulo Roberto Fernandes, como incurso no art. 168, 

§1º, inciso III, e Adelson Souza de Oliveira Filho, como incurso no artigo 

180, caput, ambos do Código Penal.Atento ao disposto no art. 68, caput, 

do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.Considerando as 

circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que: 3.1 – Do 

denunciado Paulo Roberto Fernandesa)...PENA DEFINITIVA Desta feita, 

torno a pena concreta e definitiva em desfavor de Paulo Roberto 

Fernandes no patamar 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, com 

o pagamento de 13 (treze) dias-multa. Condeno ainda o réu ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais....Fixo o dia-multa no valor de 

1/30 (...), vigente à época do fato delituoso...., FIXO o regime prisional de 

início aberto, haja vista o quantum da pena estabelecido. SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITO..substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de 

direitos, consistente ao pagamento de um salário mínimo a ser depositado 

na conta do conselho da comunidade da execução penal desta 

comarca.3.2. Do denunciado Adelson Souza de Oliveira Filho....DA PENA 

DEFINITIVA Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de 

Adelson Souza de Oliveira Filho no patamar 01 (um) ano de reclusão com 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.Condeno ainda o réu ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais...Fixo o dia-multa no valor de 1/30 

(...), vigente à época do fato delituoso.... FIXO o regime prisional de início 

aberto, haja vista o quantum da pena estabelecido. SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO..., 

substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, 

consistente ao pagamento de um salário mínimo a ser depositado na conta 

do conselho da comunidade da execução penal....DOS BENS 

APREENDIDOS e DA FIANÇANão há bens apreendidos.Decreto a perda da 

fiança, deduzindo-se o valor desta para o pagamento da pena pecuniária 

ora fixada.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66993 Nr: 2789-06.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Salvaterra Nobres, Alaércio Cardoso 

de Nazareth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT, Emerson Flavio de Andrade - OAB:6730

 ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado Geovane Salvaterra Nobres, já 

qualificado nos autos. Ademais, cumulativamente, fixo as seguintes 

medidas cautelares: prestar compromisso no sentido de comparecer a 

todos os ato processuais, não se ausentar por mais de 8 (oito) dias de 

sua residência sem comunicar à Autoridade Judicial o lugar onde será 

encontrado, além de não mudar de residência sem informar ao Juízo, tudo 

sob pena de revogação do benefício, cumprimento das medidas protetivas 

fixadas em benefício da vítima. Conste que em caso de descumprimento 

de qualquer das condições a preventiva poderá ser decretada.Expeça-se 

alvará de soltura, colocando-se o acusado Geovane Salavaterra Nobres 

em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.Por fim, registro que 

o descumprimento de qualquer das condições estabelecidas nas medidas 

cautelares, poderá ser decretada a prisão preventiva.Ciência ao Ministério 
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Público e a Defesa.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60118 Nr: 3846-93.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e processos referentes às Metas 02/2017 e 04/2017 do 

CNJ e ante a impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema 

Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 

(cento e oitenta) dias, determino que o processo permaneça na secretaria 

do juízo aguardando disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada 

titular.

 Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66665 Nr: 2624-56.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir de Jesus Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e processos referentes às Metas 02/2017 e 04/2017 do 

CNJ e ante a impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema 

Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 

(cento e oitenta) dias, determino que o processo permaneça na secretaria 

do juízo aguardando disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada 

titular.

 Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63128 Nr: 1053-50.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 DECISÃOVistos etc.Indefiro o pedido de designação de audiência 

especial, nos moldes do art. 16 da Lei 11.340/06, haja vista que a 

denúncia já foi recebida, à ref. 4.Observa-se que as alegações 

apresentadas pelo denunciado confundem-se com o próprio mérito da 

demanda. Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam 

a persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não 

seja autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória. Outrossim, por verificar que não estão presentes 

circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos 

termos do art. 415 e incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo 

outras questões de ordem material ou processual que possa impedir o 

processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.Considerando que este magistrado é titular da 

comarca de Rosário Oeste/MT e responde em substituição por esta 

comarca de Nobres/MT; Considerando que a pauta disponível ultrapassa o 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a 

Magistrada titular desta comarca retornará no mês de outubro deste ano; 

Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e processos referentes às Metas 02/2017 e 04/2017 do 

CNJ e ante a impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema 

Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 

(cento e oitenta) dias, determino que o processo permaneça na secretaria 

do juízo aguardando disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada 

titular. Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este 

juízo, bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 

273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado.).Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62888 Nr: 961-72.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.
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 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e processos referentes às Metas 02/2017 e 04/2017 do 

CNJ e ante a impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema 

Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 

(cento e oitenta) dias, determino que o processo permaneça na secretaria 

do juízo aguardando disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada 

titular.

 Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44582 Nr: 629-13.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viturino Benedito Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 ... JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu 

Viturino Benedito Nobres, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções previstas no artigo 129, § 9º (...) e art. 147, caput, 

c/c art. 69, todos do CP.Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo 

diploma legal, passo à dosimetria da pena.3.1 – Quanto ao crime de lesão 

corporal – Vítima Leticia Maria de Freitasa)..., razão pela qual fixo a pena 

definitiva no patamar de 03 (três) meses de detenção. 3.1 – Quanto ao 

crime de lesão corporal – VÍTIMA A. L. de F. N.a).., razão pela qual fixo a 

pena definitiva no patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção. 3.2 – Quanto ao crime de ameaçaa)..., razão pela qual fixo a 

pena definitiva no patamar de 01 (um) mês de detenção. 3.3- Do concurso 

materialTendo em vista que o denunciado Viturino Benedito Nobres 

praticou os delitos capitulados nos artigos 129, § 9º (por duas vezes), e 

147, todos do Código Penal, reconheço o concurso material previsto no 

artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo 

qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 07 (sete) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção. REGIME INICIALEm observância ao que dispõe o art. 

33,§2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime 

prisional de início aberto, haja vista o quantum da pena. DA SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO 

Verifico que, na situação em tela, incabível a aplicação dos arts. 44 e 77, 

ambos do CP, em razão dos crimes terem sido praticados no ambiente 

doméstico e familiar.DA COMUNICAÇÃO DA VÍTIMA Intime-se a ofendida, 

na forma do art. 201, §§ 2º e 3 do CPP. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61037 Nr: 4248-77.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alinor Pedroso de Almeida, Eurides Mendes de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista a 

data da petição de Ref: 29, impulsiono os autos para que seja intimada a 

parte autora para juntar a guia de recolhimento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61036 Nr: 4247-92.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arizoli da Cruz, Manoel Aparecido Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54293 Nr: 356-63.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Pissini e Marquesini – Sociedade de Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, bem como o artigo 

1034 da CNGC, impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, juntado 

comprovante no prazo legal, para integral cumprimento da decisão de Ref: 

5, sob pena de extinçaão e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52157 Nr: 1939-20.2015.811.0030

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onésio Antônio de Souza - 

OAB:19867/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 531,213 (quinhentos e trinta e um reais e 

treze centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9141 Nr: 583-73.2004.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denofa do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Grandi Zaffari, Gilberto José Zaffari, 

Gilmar Viletti, Flábia Real da Silva Rondon, Tania Terezinha Londero, João 

Armindo Albernaz Rondon
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT-3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jailine Frasson - OAB:7724, 

Nevio Manfio - OAB:4390-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca do 

documento de fl. 217, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14334 Nr: 712-73.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maurício Borges da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287/-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057

 Trata-se de execução fiscal. À fl. 125, foi deferido o pedido de bloqueio 

de valores, o qual foi cumprindo parcialmente. O executado manifestou, às 

fls. 139/143. Aduziu que o valor bloqueado de R$ 83.547,95 (...) refere-se 

ao recebimento de precatório expedido pelo TJMS, oriundo da ação 

trabalhista promovida pelo executado em desfavor do Município de 

Sidrolândia/MS. Pugna pelo desbloqueio do valor penhorado, haja vista se 

tratar de verbas rescisórias de caráter alimentar. A exequente, à fl. 178, 

pugnou pelo indeferimento do pleito do executado e pela imediata 

conversão em renda do valor penhorado.É o relatório. Decido. De acordo 

com o art. 833, IV, do CPC é impenhorável os vencimentos, os subsídios, 

os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, 

as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal.No caso dos autos, alega o executado que os valores 

bloqueados referem-se a verbas alimentares, uma vez que se origina de 

ação trabalhista movida pelo executado em face da Fazenda Pública do 

município de Sidrolândia/MS.Em analise dos documentos juntados, às fls. 

143 – verso/176, verifico que assiste razão ao executado. Neste sentido, 

o documento de fl. 143, verso, indica que o valor de R$ 83.897,01 (oitenta 

e três mil oitocentos e noventa e sete reais e um centavo) tem como 

natureza verba alimentar, já que é oriundo de ação trabalhista promovida 

pelo executado, conforme sentença de fl. 150, verso/153.Assim, no que 

se refere a esse montante resta comprovada a sua natureza salarial, não 

podendo tal verba permanecer penhorada. Este é o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça:...Pelo exposto, determino o desbloqueio do 

valor de R$ 83.547,95 (oitenta e três mil quinhentos e quarenta e sete 

reais e noventa e cinco centavos). Após o cumprimento da determinação 

acima, conclusos. Intimem-se as partes....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20519 Nr: 997-61.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCGSRSfJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O, Betânia Patricia Salles - OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar conforme requerido 

à fl. 204.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41659 Nr: 1472-67.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TIBALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, Gilmar Luiz Zanatta - OAB:23374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para, querendo, manifeste o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32778 Nr: 774-66.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Oaschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Publico -MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s),para manifestar nos autos, , no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43090 Nr: 342-08.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Ativos, Inativos ( 

Aposentados) e Pensionistas no Município de Nortelândia MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CHAPADENSE 

LIBERALESSO - OAB:21186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestação, por 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42115 Nr: 1701-27.2017.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA PARDINHO DOS SANTOS 

ASSUNCAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:16.807-A, 

SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte REQUERENTE, por meio de seu advogado, para que 

proceda com a COMPLEMENTAÇÃO da diligência do oficial de justiça, 

conforme certidão ref 18, por meio da Central de Pagamento de Diligência 

(CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32424 Nr: 523-48.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima dos Santos Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:
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 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para manifestar nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32603 Nr: 723-55.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA LONDON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32031 Nr: 154-54.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priscila Darolt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) , da r. sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: " 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem assim em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), porquanto do 

deferimento da assistência judiciária gratuita. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo. Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se e Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32037 Nr: 160-61.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronil Dias da Sivla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para manifestar nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30238 Nr: 151-70.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Ferreira Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Alves de Oliveira - 

OAB:112055/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, RESOLVO O MÉRITO - art. 487, II, CPC -, e 

PRONUNCIO/RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 

22.03.2012 – Lei n. 8.213/91, art. 103, parágrafo único – e porque 

preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do 

benefício, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na petição inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação 

continuada objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em 

favor de ANDERSON FERREIRA TOLEDO, DETERMINAR que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo (13.11.2015) – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os 

honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A 

atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar 

como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 

os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de 

poupança, salvo índice outro fixado no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, analisado com repercussão geral reconhecida. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10626 Nr: 316-54.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesaltina Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, RESOLVO O MÉRITO - art. 487, II, CPC -, e 

PRONUNCIO/RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 

13.11.2010 – Lei n. 8.213/91, art. 103, parágrafo único – e porque 

preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do 

benefício, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na petição inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação 

continuada objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em 

favor de CESALTINA MARIA DE JESUS, DETERMINAR que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo (13.11.2015) – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os 

honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A 

atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar 

como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 

os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de 

poupança, salvo índice outro fixado no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, analisado com repercussão geral reconhecida.Com relação 

aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça 

do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 

4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC -, 

inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita..(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10082 Nr: 525-57.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Cassimiro de Oliveira, Clarice Maria de Oliveira, 

Paulo Cassimiro de Oliveira, Ordalio Cassimiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:
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 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30533 Nr: 446-10.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:9.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6779 Nr: 452-22.2009.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Ribeiro de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claire Vogel Dutra - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, 

para efeito de ABSOLVER o acusado EUCLIDES RIBEIRO DE ARRUDA, das 

imputações que lhes foram dirigidas nestes autos.Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas e anotações necessárias, inclusive com 

comunicação à Central de Distribuição e aos Institutos de Identificação 

Nacional e Estadual, arquivando-se o feito a seguir.Fixo honorários 

advocatícios em favor dos Drs. José Carlos de Almeida Benevides 

(OAB/MT 8159-A) e Nilton Gomes da Silva (OAB/MT 851), em 1 URH para 

cada, tendo em vista a apresentação de memoriais finais.Publicada com a 

inserção no Sistema Informatizado Apolo. Cumpra-se.Nortelândia/MT, 17 

de setembro de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 41909 Nr: 1583-51.2017.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BARBOZA DA SILVA JUNIOR ME, 

Cicero Barboza da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, para que proceda com 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 15,00 

(quinze) reais, para cumprimento do mandado de intimação da sentença, 

por meio da Central de Pagamento de Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34701 Nr: 301-46.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murivaldo Vieira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 INTIMO o aatrono constituido pelo recuperando, Dr. LUSSIVALDO 

FERNANDES DE Soua)OAB 10186/0, para que fique ciente do cálculo de 

pena de fls. 56.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35108 Nr: 444-62.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, MARIA ERCÍLIA COTRIM GARCIA STROPA - 

OAB:8048-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 29 de setembro de 2018 às 16h00min., no 

Hospital Municipal de Nova Canaã do Norte/MT, com a médica Dra. Marilene 

Lopes Parra CRM – MT 3225, devendo comparecer munido de documentos 

pessoais e de documentos médicos que comprove a doença, tais como 

exames laboratoriais, imagens e atestados médico para a produção da 

prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61122 Nr: 989-20.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. L. CONSTRUTORA LTDA, JAIRO 

FRANCISCO MIOTTO FERREIRA, FRANCISCO MIOTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Exequente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de avaliação na zona rural desta Comarca. Para 

tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado 
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de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) a 

Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62035 Nr: 1513-17.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU MICHALCZESZEN, IRENE LOPES DE AZEVEDO 

MICHALCZESZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENOR DANIEL DA SILVA, DIOGO 

RODRIGUES DA SILVA, INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE TURNER 

MARQUEZ - OAB:156400, LIBERO LUCHESI NETO - OAB:174.760/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de citação da parte requerida, sendo um deles citado 

na zona urbana e o outro citado na zona rural desta Comarca. Para tanto, 

deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) a Comarca de 

Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53393 Nr: 1769-28.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 29 de setembro de 2018 às 17h00min., no 

Hospital Municipal de Nova Canaã do Norte/MT, com a médica Dra. Marilene 

Lopes Parra CRM – MT 3225, devendo comparecer munido de documentos 

pessoais e de documentos médicos que comprove a doença, tais como 

exames laboratoriais, imagens e atestados médico para a produção da 

prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57281 Nr: 1477-09.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍZARU BERLAMINO LEITE, VICENTE GEROTTO 

DE MEDEIROS, FRANCISCO LUIZ DA COSTA, AGNALDO ADRIANO 

GIGLIOTTI, JANDIR SVIERK, CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, ROSANGELA CRISTINA LIMA NICASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS VIDIGAL 

SANTOS - OAB:21105/O, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:19820/O, MARLY GAVIOLI - 

OAB:18740, NEILSON FAUSTO BUZATO - OAB:23643/B OAB/MT

 INTIMAÇÃO dos(as) advogados(as) da parte requerida Izaru Berlamino 

Leite, Vicente Gerotto de Medeiros, Jandir Svierk, Agnaldo Adriano Gigliotti 

e José Roberto Alvim acerca da decisão de ref: 73 resumidamente 

transcrito:"III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) RECEBO a inicial da 

presente ação de improbidade administrativa, pois que trouxe a 

qualificação das partes, o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com 

as suas especificações, o valor da causa e as provas com que pretende 

demonstrar a verdade dos fatos alegados, a par de estar instruída com 

documentos e conter justificação que contenha indícios suficientes da 

existência do ato de improbidade praticado pelos acionados, na forma do 

art. 319 do NCPC c.c. os §§ 6º e 9º, do art. 17, da Lei 8.429/92, 

prejudicado o pedido de revogação da decisão que decretou a 

indisponibilidade de bens; b) DEFIRO o pedido de VICENTE GEROTTO DE 

MEDEIROS e IZARU BELARMINO LEITE de modificação da indisponibilidade 

de bens unicamente pelo imóvel urbano, lote 05, quadra 116, loteamento 

Cidade de Nova Canaã do Norte, com área de 480 (quatrocentos e oitenta) 

metros quadrados, localizado neste Município de Nova Canaã do Norte, 

avaliado em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), por ausência de 

prejuízo ao Município de Nova Canaã do Norte e por ser menos onerosa a 

eles, em analogia ao art. 847 “caput” e § 1º do NCPC; c) REJEITO a inicial 

em relação à requerida CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 

09.492.994/0001-85, e sua sócia representante ROSANGELA CRISTINA 

LIMA NICASTRO, tendo em vista que não há verossimilhança suficiente 

indicativa de sua ciência e participação nos atos espúrios. [...] DETERMINO 

o desentranhamento da defesa preliminar de AGNALDO por ser 

intempestiva (fl. 374 - Ref: 51). [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59682 Nr: 231-41.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO FARIA LTDA, ELOIZ CARLOS DE 

FARIAS, MARIA BONIFACIO DE SOUZA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, VENÂNCIO IGREJAS FILHO - 

OAB:OAB/RJ 26.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 27 - Ref: 7 , intime-se a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a gratuidade judiciária ou proceda ao recolhimento das custas e 

despesas processuais da presente missiva.

Com a comprovação ou o recolhimento, cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual documento, solicite 

a complementação junto à origem.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e devolva-se ao Juízo 

de origem com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57606 Nr: 1652-03.2017.811.0090

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS, KNDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de retificação de registro civil proposta por KAREN 

NAIESLEN DOS SANTOS DAMACENA assistida por sua genitora ADRIANA 

LOPES DOS SANTOS, buscando a retificação do registro de nascimento 

do menor MATHEUS FELLIPE RIBEIRO para acrescentar o sobrenome de 

sua genitora.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, presumida a 

hipossuficiência ante a postulação pela defensoria pública, na forma do 

art. § 3º, do art. 99, do NCPC.

RECEBO A INICIAL, por estarem preenchidos os requisitos previstos nos 

arts. 319 e 320 do NCPC.

 Em razão da desativação da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio 

como defensora dativa, o(a) nobre causídico(a) Dr(a). EDUARDO 

MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - OAB/MT nº 22.577/O, cuja verba 

honorária será fixada ao final do processo.

Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como, para apresentar o endereço do genitor para 

citação.

Após, com a juntada do endereço cite-se o genitor do menor Matheus 

Fellipe Ribeiro para que querendo se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 721 do NCPC.

Alfim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.
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Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59637 Nr: 217-57.2018.811.0090

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OZANINA MACHADO DELLATESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH ALBERITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10302/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não declarou nada 

a respeito da existência de bens do “de cujus”. Entanto, a certidão de óbito 

aponta que o falecido deixou bens a inventariar.

Diante dos fatos acima especificados, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça a situação e, em caso 

positivo, discrimine os bens deixados.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48343 Nr: 80-80.2015.811.0090

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA THALLYTT SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, deixo de analisar por ora o pedido de ratificação da 

gratuidade da justiça outrora concedida e DEFIRO o prazo de mais 15 

(quinze) dias para a respectiva comprovação.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35147 Nr: 482-74.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO APARECIDO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o efeito infringente buscado nos embargos de 

declaração opostos contra a sentença de fls. 205/208, intime-se parte 

embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do 

art. 1.023, § 2º, do NCPC.

 Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000158-52.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FREITAS DE LIMA (ADVOGADO(A))

LAURENTINA LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA VILACA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000158-52.2018.8.11.0090. REQUERENTE: LAURENTINA LOURENCO 

REQUERIDO: LUIZ GONZAGA VILACA DE OLIVEIRA Vistos. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se 

o necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, 

devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de 

estilo. Às providências. Nova Canaã do Norte, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010037-32.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (DEPRECANTE)

JAMIR BRESCANSIN (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FERREIRA PIMENTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010037-32.2016.8.11.0090. DEPRECANTE: JAMIR BRESCANSIN, KASA 

FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP DEPRECADO: ELZA 

FERREIRA PIMENTA Vistos. Considerando o decurso do prazo da 

audiência aprazada, oficie-se o Juízo deprecante solicitando nova data 

para o cumprimento da missiva ou eventual desinteresse. Com a 

respectiva informação, venham-me os autos conclusos. Às providências. 

Nova Canaã do Norte, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-82.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADAO MARQUES PADILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BERNARDELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010012-82.2017.8.11.0090. REQUERENTE: ADAO MARQUES PADILHA 

REQUERIDO: LUIZ BERNARDELI Vistos. INDEFIRO o pedido da parte autora 

de decretação da revelia da parte ré, pois que a juntada de contestação 

sem assinatura constitui mera irregularidade que pode ser sanada. Assim, 

intime-se a parte ré para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a 

regularização, sob pena de lhe ser decretada a revelia, nos termos do art. 

76, § 1°, inciso II, do NCPC. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova 

Canaã do Norte, 24 de setembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010036-18.2014.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO FIGUEIREDO CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 
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Vistos. Considerando que a parte executada devidamente citada 

quedou-se inerte, a parte exequente requer a penhora de valores 

porventura existentes na conta da parte devedora. Caso infrutífera, 

requer a penhora de bens móveis e imóveis para a satisfação da 

obrigação. Nos termos do art. 835, incisos I, IV e V, e § 1º, art. 837, e art. 

854, do Novo Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro, de veículos 

de via terrestre e de imóveis ocupam respectivamente o primeiro, o quarto 

e o quinto lugar, todas passíveis de constrição por meio dos respectivos 

sistemas eletrônicos à disposição deste Juízo e/ou expedição de ofícios: 

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis. § 1º É prioritária a penhora 

em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem 

prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. 

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”. “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”. No particular, 

vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno em direção ao 

pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que não resta outra 

saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de créditos que 

eventualmente possua junto às instituições financeiras, de veículos 

automotores e de bens imóveis. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO: 

a) O BLOQUEIO E PENHORA DE IMPORTÂNCIA EM DINHEIRO no montante 

da execução em tela, depositada em contas bancárias e/ou aplicações 

financeiras em nome do(a) executado(a), por meio do sistema BACENJUD, 

nos termos do art. 835, inciso I, c.c. o art. 854, ambos do NCPC; b) A 

PENHORA DE VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE mediante restrição judicial no 

Registro Nacional de Veículos Automotores via RENAJUD, nos termos do 

art. 835, inciso IV, c.c. o art. 837 do NCPC; c) A PESQUISA DE IMÓVEIS 

para eventual constrição judicial, nos termos do art. 835, inciso V c.c. o 

art. 837, ambos do NCPC e do Provimento n° 81/14 da CGJ/MT. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda-se à restrição judicial de numerário e 

veículos automotores por meio do BACENJUD e RENAJUD. Proceda-se à 

pesquisa de bens imóveis por meio da Central Eletrônica de Integração e 

Informações (CEI). Cumprida as determinações, se infrutífera, intime-se 

o(a) exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte 

executada da realização da penhora, fazendo constar no mandado que no 

prazo legal poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC). 

Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Canaã do Norte, 21 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-39.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000090-39.2017.8.11.0090. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

embargos de declaração opostos por CLARO S.A. contra a sentença de 

Num. 14876882 - Pág. 1/6, em que argumenta haver omissão no decisório 

por ausência de análise do pedido contraposto. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos, observado 

o prazo e preenchidos os demais requisitos contidos no art. 1.023 do 

NCPC. De início, deixo de intimar a parte contrária para manifestação, pois 

que o eventual acolhimento do recurso não implicará em modificação da 

decisão embargada, mas simplesmente em suprimento da alegada 

omissão, sem prejuízo por consectário lógico do julgamento improcedente, 

bem como por já haver recurso inominado interposto (art. 1.023, § 2º, do 

NCPC). No mérito, o pedido da parte embargante merece acolhimento. Com 

efeito, a sentença objurgada deixou de analisar o pedido contraposto 

efetuado no Num. 12466513 - Pág. 15, em que postulou a parte 

embargante a condenação da parte autora referente aos serviços 

prestados e não pagos de R$ 441,66 (quatrocentos e quarenta e um reais 

e sessenta e seis centavos). Comprovada documentalmente pela(s) 

parte(s) demandada(s) a existência da dívida, cuja quitação não foi 

comprovada pela parte autora na forma estabelecida no art. 320 do Código 

Civil, mostra-se legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes, 

inexistindo conduta abusiva ensejadora do dever de indenizar. Por 

conseguinte, impõe-se o acolhimento do pedido contraposto para 

condenação da parte autora ao pagamento da dívida. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

omissão apontada e, assim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, e 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do NCPC, para CONDENAR a parte autora ao pagamento do débito 

originário à parte ré com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do vencimento, na forma 

dos arts. 389, 394, 395, 397 e 398 do Código Civil c.c. a Súmula 43 do 

Superior Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Permanecem 

intactos os demais termos da sentença retro. Tendo em vista o recurso 

inominado Num. 15184822 - Pág. 1/9, intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) 

dias, na disposição do art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95, deixando por ora de 

determinar à parte recorrente o recolhimento de todas as despesas 

processuais dispensadas, exigidas pelo reconhecimento da má-fé, uma 

vez que no apontado recurso há novo pedido de gratuidade da justiça, o 

que deverá ser examinado pelo relator da Colenda Turma Recursal, na 

forma do art. 99, § 7º, c.c. o art. 1.010, § 3º, do NCPC. Decorrido o prazo, 

certifique-se. Após, com ou sem o aporte das contrarrazões, remetam-se 

os autos à Colenda Turma Recursal de Mato Grosso com as nossas 

homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Cumpra-se. Colíder, 24 de setembro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70421 Nr: 789-78.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Luiz Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Ante o exposto e considerando a soberana decisão do Conselho de 

Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL PARA:ABSOLVER o Réu JÚLIO LUIZ ARAÚJO, devidamente 

qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, 

do Código Penal e;CONDENAR o Réu JÚLIO LUIZ ARAÚJO, devidamente 

qualificado nos autos, na sanção do artigo 155, caput, c/c art. 61, inciso II, 

alínea j, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78456 Nr: 1612-81.2018.811.0091

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARJARA ALINE BRAZ DA 
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SILVA - OAB:12928

 Dessa forma, DEFIRO a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de 

ROBERTO BORGES VIEIRA, eis que afigurado o excesso de prazo, e fixo 

as seguintes condições:a) Comparecimento mensal em Juízo para 

justificar suas atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, 

inciso I, do CPP; b) Proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, 

locais em que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos, 

onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, 

inciso II, do CPP;c) Proibição de ausentar-se da comarca, por mais de 15 

dias, sem prévia autorização judicial, enquanto perdurar a investigação e 

instrução processual, nos termos do art. 319, inciso IV, do CPP;d) 

Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;e) Recolhimento 

em habitação no período noturno, das 19h da noite até as 06h da manhã, e 

nos dias de folga, incluindo sábados, domingos e feriados;f) proibição de 

manter contato com vítima e seus familiares.Fica o autuado advertido que, 

em caso de descumprimento das condições impostas, poderá ter a sua 

prisão preventiva decretada novamente.Expeça-se o competente 

ALVARÁ DE SOLTURA para colocar o autuado ROBERTO BORGES 

VIEIRA em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. 

Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se com urgência.Nova Monte Verde, 

21 de setembro de 2018, às 22h04.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70196 Nr: 627-83.2016.811.0091

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Sousa Kreidloro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autora), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos termos da r. 

sentença de fls. 43 e cálculo de fl. 47. O valor deverá ser preenchido 

separadamente na emissão da guia de recolhimento, da seguinte forma: 

R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 0,00 de Taxa Judiciária (Já recolhida à 

fl. 11 dos autos), gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64940 Nr: 899-48.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRCP, APSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUILHERME RONALDO CLAUDINO 

PEREIRA, Filiação: Robson Oliveira Pereira e Ana Paula Silva Claudino, data 

de nascimento: 28/03/2013, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

solteiro(a), menor, atualmente em local incerto e não sabido ANA PAULA 

SILVA CLAUDINO, Cpf: 05065487162, Rg: 24674886-9, Filiação: Roseli 

Silva Claudino e João Batista da Silva Claudino, data de nascimento: 

20/05/1993, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, separado(a) 

judicialmente e atualmente em local incerto e não sabido ROBSON 

OLIVEIRA PEREIRA, Rg: 2117241-0, Filiação: Francisco Gomes Pereira /. 

Odilza Aparecida de Oliveira, data de nascimento: 26/02/1992, 

brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), vaqueiro, Telefone (66) 

8419-5804. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA..

Sentença: Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Revogo a antecipação de 

tutela de fls. 21/21v.Sem custas ou honorários.Fixo o valor de 1 URH (R$ 

896,51 - oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) – 

item 27.1 da Tabela de Honorários da OAB/MT - a título de honorários 

advocatícios ao advogado Nícolas Massaharu Ishitani, OAB/MT n. 15.285, 

devendo ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Saem os presentes intimados. 

Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 05 de setembro de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71875 Nr: 1789-16.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357

 Vistos, etc.

 Objetivando garantir a plenitude de defesa, bem como tendo em vista que 

a Defensoria Pública deixou de atuar nesta comarca, e que o advogado 

constituído não compareceu, em que pese intimado, nomeio o advogado 

Dr. Thiago Alves de Souza Melo, OAB/MT n. 13.964, para patrocinar os 

interesses do acusado nesta audiência. Fixo o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de honorários advocatícios, devendo ser 

suportado pelo réu, tudo nos termos do artigo 265, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Penal.

Defiro a desistência das testemunhas.

 Expeça-se carta precatória para a comarca de Alta Floresta/MT para a 

oitiva do PM Rafael Ribas Amaral, e para a comarca de Cuiabá/MT para a 

oitiva do PM Oberdann Vinicius de Moraes, com prazo de 60 (sessenta) 

dias.

Designo audiência em continuação para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 

15h15, para oitiva de testemunhas de defesa e interrogatório do acusado.

Intime-se o advogado constituído.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76183 Nr: 467-87.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Marciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentar alegações 

finais, na forma de Memoriais Escritos, no prazo legal.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33972 Nr: 383-82.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. SETTER, AGENOR LUIZ SETTER, Luiz 

Claudino Roman Ross

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido da parte executada, uma porque as avaliações dos 

processos mencionados (cód. 33722 e 33970) estão desatualizadas 

(11/2011 e 02/2012); duas porque fora observado a ordem de preferencia 

da penhora; estando a restrição dos veículos em perfeita sintonia com o 

prosseguimento do feito.

Assim, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31124 Nr: 532-20.2007.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PAIVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:

 (...)É o sucinto RELATÓRIO, nos termos do art. 423, inciso II, do Código de 

Processo Penal.Inicialmente, defiro a juntada de antecedentes criminais do 

acusado.No que pertine ao item “b” da cota ministerial de ref. 236, 

consoante disposto no art. 472, parágrafo único, do CPP, depois de 

formado o Conselho de Sentença, o jurado, receberá cópias da pronúncia 

ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a 

acusação e do relatório do processo. Assim e, tratando-se de peças 

encartadas aos autos, não há qualquer lesão ao MP ou ainda à Defesa, 

eis que o processo estará disponível aos Jurados em Plenário, motivo pelo 

qual acolho parcialmente o pedido a fim de fazer constar no expediente 

apenas as peças acima indicadas.No que tange o item “c” da referida 

promoção ministerial, determino que seja preparada aparelhagem com data 

show ou similar, conforme solicitado.Defiro o postulado da defesa na ref. 

475.Intimem-se as testemunhas arroladas, se houver necessidade. No 

mais, providencie a Secretaria a apresentação em Plenário dos objetos 

vinculados ao crime, bem como determino que sejam tomadas as medidas 

necessárias para reprodução audiovisual dos testemunhos colhidos ao 

longo do feito também em Plenário do Júri.Determino que a Secretaria do 

Juízo providencie cópias das peças processuais, na forma do artigo 472, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.Neste contexto, não há 

nulidades a sanar, nem diligências a serem realizadas, razão pela qual dou 

por preparado o processo, determinando seja o réu EDIMAR PAIVA DOS 

SANTOS submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, no 

dia 07 de novembro de 2018, ás 09h, nas dependências deste Fórum de 

Nova Ubiratã.Expeçam-se as certidões criminais atualizadas do acusado 

junto ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, do Cartório 

Distribuidor desta Comarca, assim como a certidão circunstanciada 

constando a data do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória, 

se for o caso.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50399 Nr: 658-94.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL SOARES MOITINHO, JONATAS 

OLIVEIRA MOITINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o sucinto RELATÓRIO, nos termos do art. 423, inciso II, do Código de 

Processo Penal.Inicialmente, defiro a juntada de antecedentes criminais do 

acusado.No que pertine ao item “b” da cota ministerial de ref. 236, 

consoante disposto no art. 472, parágrafo único, do CPP, depois de 

formado o Conselho de Sentença, o jurado, receberá cópias da pronúncia 

ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a 

acusação e do relatório do processo. Assim e, tratando-se de peças 

encartadas aos autos, não há qualquer lesão ao MP ou ainda à Defesa, 

eis que o processo estará disponível aos Jurados em Plenário, motivo pelo 

qual acolho parcialmente o pedido a fim de fazer constar no expediente 

apenas as peças acima indicadas.No que tange o item “c” da referida 

promoção ministerial, determino que seja preparada aparelhagem com data 

show ou similar, conforme solicitado.Defiro o postulado da defesa na ref. 

300.Intimem-se as testemunhas arroladas. No mais, providencie a 

Secretaria a apresentação em Plenário dos objetos vinculados ao crime, 

bem como determino que sejam tomadas as medidas necessárias para 

reprodução audiovisual dos testemunhos colhidos ao longo do feito 

também em Plenário do Júri.Determino que a Secretaria do Juízo 

providencie cópias das peças processuais, na forma do artigo 472, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.Neste contexto, não há 

nulidades a sanar, nem diligências a serem realizadas, razão pela qual dou 

por preparado o processo, determinando seja os réus NATANAEL 

SOARES MOITINHO e JONATAS OLIVEIRA MOITINHO submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, no dia 28 de novembro de 

2018, ás 09h, no auditório da Câmara Municipal de Nova Ubiratã.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 21088 Nr: 48-10.2004.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL LANDRIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RODRIGO F. 

OLIVEIRA - OAB:17.951 - MS, VICTOR JORGE MATOS - OAB:13066

 Ante ao exposto, constatada a ocorrência da prescrição retroativa, 

decreto a extinção da punibilidade do acusado JUVENAL LANDRIM DA 

SILVA, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. 

artigo 109, inciso V e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, na forma do 

artigo 61 do Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto 

o feito, com resolução de mérito.Após o trânsito em julgado, 

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e instituições de praxe 

(Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal e à Delegacia de 

Polícia de onde proveio o respectivo procedimento inquisitorial), na forma 

da CNGC, arquivando-se os autos na sequência. Publique-se. Registre-se. 

Ciência ao Ministério Público. Está dispensada a intimação pessoal do 

acusado, no entanto, proceda a intimação do seu defensor. Na sua falta, 

nomeio o nobre advogado Dr. Renato Negrão Barbosa Junior OAB/MT 

22.228/A, tão-somente para esse ato (CNGC, Art. 1.387).Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51455 Nr: 787-65.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Intimação do Procurador da denunciada acerca da decisão proferida em 

26/07/2018, abaixo colacionada:

Vistos.

 Em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que tramita nesta Vara Única 

Criminal, os autos nº 129-75.20126811.0107 (Cód. 34359), distribuído em 

28.03.12, no qual a acusada Bernarda dos Santos, foi denunciada pela 

prática, em tese, do crime descrito neste feito, tendo inclusive sentença de 

mérito, cujo autos encontra-se no E.TJMT para apreciação e julgamento do 

recurso de apelação interposto pela ré.

Assim, não se pode permitir a tramitação do presente processo para a 

apuração de fatos pelos quais a indiciada já está sendo processada, vez 

que caracterizada a litispendência, bem como ofensa ao princípio da 

proibição do bis in idem.

Em vista disso, acolho a manifestação do MPE.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

por analogia aos termos do art. 485, V, do CPC.
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Procedam-se as baixas e registros pertinentes.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50707 Nr: 73-08.2013.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ANTONIO POZZATTO, JORACI POZZATTO, 

CLEODINEI POZZATTO, CLEITON POZZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR- Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

ALBINO ARMANDO ALBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JÚLIA FERREIRA BOFF 

DALMOLIN - OAB:OAB/MT 11.894, HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8.241-B, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - 

OAB:8.227/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 30 (dias), proceder à juntada 

dos documentos apontados pelo Estado de Mato Grosso, sob pena de 

preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e conclusos para 

julgamento.

Caso contrário, oportunize a manifestação do Estado de Mato Grosso.

Certifique-se quanto aos atos processuais pendentes de cumprimento, 

caso positivo, proceda ao integral cumprimento dos atos ordinatórios.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67574 Nr: 604-21.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. R. DE QUEIROZ GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32233 Nr: 229-35.2009.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR AFONSO SPOLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo das Cartas 

Precatórias a serem expedidas para inquiriação das testemunhas por ele 

arroladas, comprovando nos autos o seu devido pagamento, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33829 Nr: 71-09.2011.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALETE INES WESCHENFELDER - 

OAB:27699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a realização da memória de cálculo envolve simples 

operação aritmética, torno sem efeito o comando do item 2, de fls. 117, 

razão pela qual determino a intimação da parte exequente, por intermédio 

de seu patrono via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

referido cálculo, sob pena de extinção.

Com a vinda do cálculo, cumpra-se conforme deliberado nos itens 3 e ss, 

das fls. 117.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54544 Nr: 220-63.2015.811.0107

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO BERGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neodir Marca, INÊS MARCA, Demetrio Chaves 

Vieira, Leonora Sales do Nascimento, renato david prante, reonildo daniel 

prante, JOSÉ ANTONIO DUBIELA, elvis antonio klauk junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação das partes por meio de seus advogados, via DJE, 

para que tomem ciência da decisão, cujo dispositivo resta abaixo 

transcrito: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a 

resolução de seu mérito, à luz do artigo 485, IX, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Certifique se todas 

as partes envolvidas nesta demanda estão inclusas nos autos de cód. 

50109, caso necessário, proceda a inclusão e intimação para 

manifestação no referido processo. Atente-se a secretaria para o fiel 

cumprimento das decisões proferidas em tempo hábil, para o fim de evitar 

maiores prejuízos a tramitação dos feitos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51062 Nr: 420-41.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO FABIANE, ORCIVAL GOUVEIA 

GUIMARÃES, VALDIZAR PAULA DE ANDRADE, MAGNA NEVES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PRUDENTE - 

OAB:17223, Welton da Costa Rodrigues - OAB:13209 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220/MT, Marcelo Bertoldo 

Barchet - OAB:

 Vistos.

 Não há omissão, obscuridade ou contradição.

Pois bem, no caso em tela, sustenta a embargante que a decisão proferida 

no feito é contraditória, uma vez que revogou a medida cautelar deferida 

no feito, contudo condicionou o cumprimento a preclusão da via recursal.

No entanto, vislumbro que a irresignação da parte é com o que foi decido 

no feito, haja vista que a decisão proferida embora lhe seja favorável, 

somente será cumprida após o trânsito em julgado da sentença.

Vale ressaltar, que a matéria já foi levada a apreciação do e. TJMT em 

casos análogos e mantida por aquela corte, que partilha do entendimento 

que a decisão somente poderia ser cumprida com o trânsito, bem como 

que a anotação da existência da ação as margens da matrícula do imóvel 

não configura limitação ao seu uso, uma vez que visa apenas proteger 

direito de eventuais terceiros que possam vir a contratar sobre o bem.

No mais, consigno que não vislumbro a presença dos requisitos 

necessários à concessão da tutela em sede de sentença, razão pela qual 

indefiro o pedido.

Por fim, consigno que em caso de recurso de apelação, o embargante 

poderá fazer o uso do cumprimento provisório de sentença, ocasião em 
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que preenchidos os requisitos ínsitos a medida, haverá o cumprimento da 

ordem.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70082 Nr: 1726-69.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPC, IGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24064/MT, Célio Reis de Oliveira - OAB:11.265/MT, CELIO REIS 

DE OLIVEIRA - OAB:11265/O, RICARDO HENRIQUE AYALA BARBOSA - 

OAB:24326/O

 INTIMO O ADVOGADO DOS RÉUS, PARA QUE, APRESENTE A DEFESA 

PRÉVIA DOS RÉUS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67574 Nr: 604-21.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. R. DE QUEIROZ GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51465 Nr: 796-27.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE KELLER DE MENEZES MAGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOICE KELLER DE MENEZES MAGOSSO, 

Cpf: 55943055134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,16 (Quinhentos e tres reais e dezesseis 

centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 126,31 (cento e vinte e seis 

reais e trinta e um centavos) de taxa judiciária e R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassio Tennroller, 

digitei.

Nova Ubiratã, 11 de setembro de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51542 Nr: 866-44.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSÉ DAMASIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811-B

 , DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação 

para a JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA, determinando a remessa do 

feito ao Juízo Federal da Seção Judiciária de Cuiabá/MT, com as nossas 

homenagens, baixas e anotações de estilo.Preclusa a via recursal, 

remetam-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Cuiabá/MT.Ciência ao MP.Intimem-se.CUMPRA-SE.

Comarca de Novo São Joaquim

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 16/2018-CA

 O Doutor ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA, MM.ª Juiz Substituto Diretor 

do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO o Decreto n.º 045/2018 de 21/09/2018, o qual suspende 

o expediente nos Órgãos Públicos, Estaduais e Federais, 

estabelecimentos comerciais e instituições bancárias em decorrência da 

comemoração do "DIA DO EVANGÉLICO", instituído pela Lei Municipal nº. 

769/2017 de 25 de setembro de 2017, no município de Novo São 

Joaquim-MT;

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e Extrajudicial da 

Comarca de Novo São Joaquim no dia 25 de setembro de 2018 

(terça-feira).

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que vencem nessa data 

para o primeiro dia útil subsequente.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, Promotoria e OAB/MT local.

Novo São Joaquim, 21 de setembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73957 Nr: 371-32.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINHO DOMINGOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71224 Nr: 506-15.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Galvan - OAB:MT/8.056, 

Ricardo Nigro - OAB:MT/8.414

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, ajuizado por Raul Darci Dolzan em 

desfavor de Valdenir dos Santos Silva, partes qualificadas nos autos.

As partes compuseram acordo, que foi homologado em sentença 

proferida às fls. 357.

Com o óbito do exequente, os herdeiros: Nina Tereza de Oliveira Dolzan, 

Leandro de Oliveira Dolzan e João Augusto de Oliveira Dolzan, 

apresentaram manifestação às fls. 412, a qual foi recebida como pedido 

de habilitação de herdeiros e determinada a intimação do executado para 

se manifestar (fls. 441); porém este quedou-se inerte (fls. 443).

É o breve relato do necessário.

Decido.

O executado, devidamente intimado para se manifestar quanto ao pedido 

de habilitação, nada impugnou. Assim, DEFIRO o pedido de habilitação, nos 

termos do artigo 691, primeira parte, do NCPC.

Determino à Secretaria que proceda à retificação da capa dos autos, 

alterando o nome do exequente para Espólio de Raul Darci Dolzan, 

representado pela inventariante Nina Tereza de Oliveira Dolzan, à luz do 

art. 75, VII, do CPC.

Considerando que a sentença homologatória transitou em julgado para as 

partes (fls. 440), intime-se o Banco do Brasil S/A, credor hipotecário do 

bem a ser adjudicado, matrícula n° 1083 (fls. 426/429), para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar manifestação, com fulcro no art. 876, §5°, do 

CPC.

Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se e, em seguida, 

EXPEÇA-SE carta de adjudicação em favor do exequente, nos termos do 

art. 877 do CPC. Caso contrário, voltem-me conclusos.

Em relação ao pedido do exequente de devolução da quantia paga aos 

leiloeiros (fls. 437 e 444), notifique-se o leiloeiro oficial para se manifestar 

em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo sem manifestação, deverá o 

exequente buscar as vis ordinárias em relação à sua pretensão.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71078 Nr: 325-14.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdJC, MVCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14025/O

 Sem prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09 de 

NOVEMBRO DE 2018, às 09h00min (horário de Cuiabá – MT), devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seu advogado;Localizado o 

requerido, CITE-O e INTIME-O da presente decisão, bem como para que 

compareça à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverá apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;Não comparecendo à audiência ou 

sendo infrutífera a conciliação, ficam os requeridos intimados para que 

apresentem resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, inciso I, do 

CPC.INTIMEM-SE as partes.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77729 Nr: 759-61.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilva Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social–INSS, a conceder aposentadoria por invalidez a Sra. Maria Nilva 

Nunes da Silva, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a dada de 

cessação do auxílio doença, ou seja, 13.01.2017 (fl. 52-v), nos termos do 

art. 42, §1º, da Lei Federal n. 8.213/91.Tratando-se de verba de caráter 

alimentar, concedo a tutela de urgência de natureza antecipada, a fim de 

determinar ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício; 

sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 cem reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de 

correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros 

moratórios a partir da citação.A correção monetária será aplicada em 

conformidade com a Lei n. 6.899 /81 e legislação superveniente, de 

acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos 

da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na 

Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. Os juros moratórios 

serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da 

citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas 

vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do 

CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 

2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º 

da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 

12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74958 Nr: 69-66.2016.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werlan Fernandes da Silva, Joana D'arc Rodrigues de 

Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. B. Pimentel - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Posto isto, ACOLHO os presentes embargos à execução, por 

conseguinte, declaro nula a execução código 74301; extinguindo o feito 

sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 784, III e 485, IV, ambos 

do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa 

na execução (Código 74301), nos termos do art. 85, §2° c/c 6°, do 

CPC.Determino o levantamento de eventuais penhoras em relação ao 

objeto da presente lide.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Transitada em julgado, translade-se cópia desta sentença 

aos autos de execução Código 74301 e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento de ambos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74301 Nr: 516-88.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. M. B. Pimentel - ME, Sonia Maria Batista Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Werlan Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A, Kezia Alves de Paula Braga - OAB:MT 10075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075

 Vistos, etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença nos embargos à execução 

dos autos em apenso (Código 74958).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78722 Nr: 150-44.2018.811.0106

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdBZG, IVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 754 de 854



de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o mérito da demanda, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.Sem custas, na forma do art. 141, §2°, do ECA.Com o trânsito em 

julgado, intimem-se os requerentes para pagamento das custas.Após, ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 74301 Nr: 516-88.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. M. B. Pimentel - ME, Sonia Maria Batista Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Werlan Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A, Kezia Alves de Paula Braga - OAB:MT 10075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075

 Vistos em correição.

I. Defiro o requerido às fls. 37.

II. Proceda-se com registro da penhora e avaliação do bem indicado à fl. 

37, de propriedade da parte executada.

III. Intimem-se os executados, da penhora e avaliação.

IV. Após, ao exequente para adjudicar ou requerer o que for de direito.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65097 Nr: 43-38.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Machado de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos

Iniciada a audiência de admonitória foi ouvido o reeducando Antonio 

Machado de Jesus que deu sua justificativa.

 Como o advogado de defesa foi nomeado nesta data para beneficiar a 

defesa abro prazo de 5 dias para a defesa se manifestar por escrito 

quanto a regressão, mantendo pelos motivos já esclarecidos a regressão 

cautelar decretada.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80268 Nr: 1303-48.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Machado de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Declaro encerrada à instrução.

Abro o prazo para alegações finais por 5 dias para cada parte, primeiro 

para o Ministério Publico, mediante de carga, depois para o advogado da 

parte ré por intimação via DJE.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80850 Nr: 1605-77.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Aguirres de Benites

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 DELIBERAÇÕES IVistos.DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA 

PARA A OITIVA DA TESTEMUNHA MAXWELL TIAGO DOS SANTOS, NA 

COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.Anote-se na carta precatória a 

informação de que o réu esta preso naquela, comarca devendo ser 

conduzido à audiência de oitiva da testemunha.A pedido da defesa, 

REDESIGNO a presente audiência para o dia 07 de novembro às 13h00min, 

para oitava da testemunha Anderson Ferreira da Silva, que segundo a 

defesa deve ser intimado no mesmo endereço constante dos autos. Fica 

cientificada a defesa que, caso essa testemunha não seja encontrada 

novamente no endereço que foi informado, a prova estará 

preclusa.INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, 

tendo em vista que o acusado está preso há aproximadamente 03 (três) 

meses e 10 (dez) dias, sendo que não ocorre no presente caso o 

excesso de prazo, sobretudo porque a instrução apenas não terminou 

nessa data a pedido da defesa, já que uma de suas testemunhas não foi 

encontrada no endereço fornecido por ela e outra mudou-se para Alta 

Floresta/MT. Logo, não é o caso de revogação da prisão preventiva por 

excesso de prazo na instrução, visto que esta, repita-se, só não terminou 

nesta data por pedido da defesa.Outrossim, no que pese a testemunha de 

defesa Sr. Celso Zanella afirmar haver visto o acusado no bar de 

propriedade de sua mãe por volta das 07:30 e 08:00 hrs da manhã, há 

vídeo gravado por câmera do comércio local, a qual filmou o acusado 

caminhando junto com a vítima na manhã da data do fato, horário em que a 

vítima deveria estar na escola, momentos antes do suposto crime

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79848 Nr: 1045-38.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queila dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:OAB 2539-6/B/MT

 Vistos.

Declaro encerrada à instrução.

INDEFIRO pedido de liberação do valor apreendido com ré tendo em vista 

que ainda não é possível saber se o valor de R$5.470,00 é produto do 

trafico ou realmente fruto da venda de animais, visto que apesar de haver 

declaração do suposto vendedor, não há nota fiscal dos animais que 

comprove a venda, nem inscrição como produtor rural do suposto parceiro 

que vendeu o gado.

Oficie-se a delegacia para que esclareça se o celular apreendido com a 

Sra. Queila pode ser liberado, visto a existência de fotos pessoais no 

aparelho, bem como certifique a secretaria se o referido celular já foi 

enviado ao fórum.

Abro o prazo para alegações finais por 5 dias para cada parte, primeiro 

para o Ministério Publico, mediante de carga, depois para o advogado da 

parte Ré por intimação via DJE.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68626 Nr: 258-77.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Declaro encerrada a instrução.

Permaneçam conclusos os autos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81329 Nr: 1870-79.2018.811.0095

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA ANA SANGALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Telles de Oliveira, Espólio de Valdir Telles 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL QUINTELLA - OAB:9563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a tempestividade da contestação de ref.35/36 e INTIME-SE 

a parte autora para que, querendo, apresente impugnação no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81586 Nr: 1985-03.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido da Silva, JBdS, MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Graff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, 

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 27 de setembro de 

2018, às 16h40min e será realizada pela conciliadora credenciada do 

juízo.CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor 

Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334).INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não 

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específ ica, com poderes para negociar e 

transigir.CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que 

as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação.Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015.Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66913 Nr: 904-24.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilço Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

INTIME-SE a parte autora para comprovar a distribuição da Carta 

Precatória expedida para citação do réu, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81275 Nr: 1834-37.2018.811.0095

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 Vistos em correição.

Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do artigo 

388, parágrafo único da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as 

cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que 

o caso requer.

 Designo audiência para 26 de setembro de 2018, às 16h00min. Notifique o 

juízo deprecado, conforme exige o item 2.7.4 da normativa em comento, 

sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do STJ.

Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81329 Nr: 1870-79.2018.811.0095

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA ANA SANGALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Telles de Oliveira, Espólio de Valdir Telles 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668, JOEL QUINTELLA - OAB:9563, Taísa Fernandes 

da Silva Peres - OAB:12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação de 18/09/2018 e nos termos do 

Provimento 41/2018-CGJ, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71479 Nr: 2099-64.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosario de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saneamento Básico de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Felix Ferreira - 

OAB:OAB/MT 17922-A, Daniel Paulo Maia Teixeira - OAB:4705

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de Débito cumulada com 

danos morais com pedido de tutela de urgência, interposta por MARIA DO 
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ROSÁRIO DE OLIVEIRA em desfavor de SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA 

PRETA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega a autora, em síntese, que a requerida inseriu restrição junto ao 

SERASA, referente a quatro faturas de consumo sob a matrícula nº 

6759-8, vencidas em 10/12/2015, 28/12/2015, 27/01/2016 e 30/05/2016.

Atesta que não existe relação jurídica de consumo entre ela e a requerida 

quanto à matrícula de nº 67-59-8.

Por tais razões, requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a retirada de seu nome junto aos

órgãos de proteção ao crédito, requer também a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita para todos os atos processuais, 

com força no artigo 98, caput e §1º, do CPC,

sem prejuízo de revogação ou modificação posteriormente caso seja 

constatada a sua capacidade financeira.

Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada, para a 

exclusão da negativação nos cadastros

restritivos nos órgãos de proteção ao crédito em nome da autora, entendo 

que deve ser deferido, visto que a parte autora juntou aos autos 

documentos imprescindíveis para sua concessão.

Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de 

mérito, sendo somente admissível quando

estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se 

permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, 

normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença.

No que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo indispensável se faça à parte

autora trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da 

verossimilhança da alegação.

Analisando os autos, logo se mostra possível o deferimento medida 

acautelatória pleiteado, pois restou demonstrada de

plano a verossimilhança das alegações da autora, que permitam a 

formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça 

vestibular, de modo a demonstrar que a parte requerida está mantendo o 

nome do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito por um débito 

já quitado, portanto, é indevida anotação cadastral.

Desta forma, no caso a despeito das considerações lançadas na exordial, 

pude distinguir a presença concomitante dos

pressupostos legais indispensáveis à concessão da medida acautelatória, 

considerando os documentos apresentados,

anexo a inicial, pela parte autora representam, a meu ver, a prova 

inequívoca.

Diante do pedido da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), inverto o 

ônus da prova, considerada a hipossuficiência da parte autora em 

colacionar provas.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela 

autora, para determinar que a parte requerida proceda a imediata retirada 

do nome do

requerente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, 

devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), caso 

haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o 

limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 24 de outubro 

de 2018, às 09h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

Comarca.

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC,

Página 1 para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a

contar da data da audiência de conciliação ou de mediação, quando 

qualquer das partes não comparecer ou, comparecendo, não haver 

composição, ou, ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na 

composição consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às 

advertências do artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que 

o não comparecimento injustificado de

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intime-se a parte autora na pessoa de seu procurador (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 2587-53.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de reconsideração da decisão que concedeu o pedido de 

liminar (ref. 11) formulado pelo autor em sua contestação, eis que o 

requerido não trouxe aos autos qualquer fundamento ou prova para 

afastar os requisitos expostos na decisão para suspender o poder familiar 

do requerido sobre seu filho.

Nos termos do artigo 162 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de novembro 

de 2018 de 2018, às 14h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecer a 

audiência designada, caso a algumas das testemunhas residirem em outra 

comarca, desde já, expeça-se carta precatória para a sua oitiva.

Intimem-se as partes e a equipe multidisciplinar para comparecerem a 

audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70321 Nr: 1590-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 162 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de novembro 

de 2018 de 2018, às 14h00min.
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Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecer a 

audiência designada, caso a algumas das testemunhas residirem em outra 

comarca, desde já, expeça-se carta precatória para a sua oitiva.

Intimem-se as partes e a equipe multidisciplinar para comparecerem a 

audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65040 Nr: 2668-02.2017.811.0022

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Antonio Vessani Filho 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de medida de proteção à criança e adolescente ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor da criança Emanuell 

Gustavo Davi Anjos, nascido em 25.05.2017.

 Após a determinação de abrigamento do infante foi concedido a 

autorização ao casal Joice Fenandes Souza e Everton Cleiton Leal Amorim 

para retirar o menor da casa de abrigo para iniciar o estágio de 

convivência.

Acostaram aos autos ainda relatórios do estudo psicossocial (ref. 58/59, 

74).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e Decido.

O desabrigamento e a concessão da guarda provisória do menos ao 

casal, no presente caso, alinham-se ao princípio do interesse superior do 

próprio infante, pois tal medida visa inseri-la em um convívio familiar.

Verifica-se que o estudo social realizados com o casal Joice Fernandes 

Souza e Everton Cleiton Leal Amorim foi favorável à concessão da guarda 

provisória do infante.

Prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 28:

“Art. 28 - A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, 

tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança e 

adolescente, nos termos da lei.”

No presente caso, verifico que a medida de proteção de colocação em 

família substituta deve ser deferida, pois o menor já permaneceu abrigado 

por um período longo, diante das circunstâncias ocorridas para a tentativa 

de inseri-los em família extensa e família substituta.

Não havendo tal possibilidade e, diante do interesse na guarda pelo casal 

acima declinado, a medida é a que se faz necessária.

Por todos estes aspectos acima explicitados, a um, o interesse do referido 

casal na guarda do menor, a dois, na impossibilidade de reintegração 

destes ao convívio com sua genitora conforme se constata nos autos de 

Perda do Poder Familiar em tramite neste Juízo, entendo pela possibilidade 

de colocação dos menores em família substituta.

A colocação dos menores em família substituta, no presente caso, 

alinha-se ao princípio do interesse superior da criança e do adolescente, 

disposto no artigo 100, inciso IV, do Estatuto da criança e do adolescente, 

pois tal medida visa inseri-los em um convívio familiar.

Cumpre esclarecer que a colocação do menor em família substituta se 

dará mediante guarda provisória, podendo esta ser revogada, caso haja 

fatos incompatíveis com a natureza da medida.

Por derradeiro, a colocação em família substituta não autoriza 

transferência da criança a terceiros ou a qualquer entidade 

governamental, sem autorização judicial, conforme dispõe o artigo 30 do 

referido Estatuto.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 28, “caput”, 98, inciso II, e 101, 

inciso IX, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sopesando o 

estudo realizado acostado aos autos, constato que o casal encontra-se 

em condições de receber os menores, CONCEDO a GUARDA 

PROVISORIA do infante EMANUELL GUSTTAVO DAVI ANJOS ao casal 

JOICE FERNANDES SOUZA e EVERTON CLEITON LEAL AMORIM, por 

consequência, revogo a decretação do abrigamento da criança.

Expeça-se o Termo de Guarda Provisória, advertindo sobre a 

imprescindibilidade de observar todos os seus deveres como guardiões 

nos termos do artigo 28 e seguintes do ECA.

Expeça-se a guia de desacolhimento do menor junto ao site do CNJ.

Intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo credenciados neste Juízo, 

para que proceda a realização de novo estudo psicossocial pessoal e 

residencial do infante e do casal, colhendo, na oportunidade, informações 

sobre o modo de vida e condições da residência, bem como sob a 

adaptação do estágio de convivência entre o infante e o casal, trazendo o 

relatório aos autos no prazo de 20 (vinte) dias.

Após o estudo acostados aos autos, abre-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68268 Nr: 772-84.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D H Massuia Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300, “caput”, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência pleiteada pela autora, desde que no prazo de 05 (cinco) dias 

efetue o depósito caução em Juízo no valor da CDA nº 2017471102, ou 

seja, R$ 73.319,52 (setenta e três mil trezentos e dezenove reais e 

cinquenta e dois centavos).Efetuado o depósito, suspendo a obrigação 

tributária de recolhimento do ICMS representado pela CDA nº 2017471102, 

objeto do Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e 

Requerimento de Parcelamento PGE – nº 2.494/2010, datado de 

04/10/2017, no valor total de R$ 73.319,52 (setenta e três mil trezentos e 

dezenove reais e cinquenta e dois centavos), referente ao principal, juros, 

encargos, multa e FUNJUS, impedindo que o requerido promova ou 

determinando que ele desfaça, acaso já tiver feito: 1) a inscrição do débito 

na dívida ativa; 2) o protesto do título perante o Cartório de Protestos e 

Títulos; 3) a negativação do débito perante a SEFAZ/MT, onde, em relação 

ao débito fiscal em questão, o autor deverá continuar figurando com o 

status de adimplente com o pagamento, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais), caso haja descumprimento da presente decisão, 

até atingir o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60699 Nr: 710-78.2017.811.0022

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinclair Bonadio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

pelo autor, condenando o Banco do Brasil a apresentar cópias dos 

contratos e documentos solicitados na inicial.Considerando que a presente 

ação não tem proveito econômico, condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 

1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil.Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das verbas sucumbenciais imposta estão sujeitas à condição 

suspensiva a que se refere o art. 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, e 

adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas 

necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47664 Nr: 2113-87.2014.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JABdS, NGLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC, CVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos iniciais em todos os seus 

termos, de modo a DESTITUIR DO PODER FAMILIAR que Rafaela Medina 

Carneiro e Clebio Valverde da Silva detém sobre os menores Guadalahana 

Vitoria Medina Valverde e Vitor Gabriel Medina Carneiro, por 

consequência, declaro CONSTITUÍDO o vínculo de adoção dos menores 

Guadalahana Vitoria Medina Valverde e Vitor Gabriel Medina Carneiro 

pelos requerentes José Antônio Borges de Sousa e Nilceia Garcia Lima 

Sousa, na forma do artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

ECA, combinado com o artigo 1635, inciso IV, do Código Civil.O infante se 

chamará Vitor Gabriel Garcia de Sousa e a infante se chamará Maria 

Vitoria Garcia de Souza, passando a constar como genitores os 

requerentes José Antônio Borges de Sousa e Nilceia Garcia Lima Sousa, 

avós maternos João Barbosa de Lima e Glaciana Garcia de Silveira Lima e 

avós paternos Joaquim Borges de Oliveira e Maria Lopes de Sousa.Sem 

custas, de acordo com a exegese do artigo 141, § 2º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE 

o mandado de inscrição no registro civil competente para cancelamento e 

realização de novo registro, observando-se fielmente as determinações 

contidas no artigo 1.628 do Código Civil e artigo 47 da Lei nº 8.069/90, com 

redação dada pela Lei nº 12.010/2009.Transitada em julgado, e adotadas 

as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas 

necessárias.Ciência ao Ministério Público e às partes.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 20 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49290 Nr: 339-85.2015.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NGdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045, Marlon Fernando Yokada Fernandes - 

OAB:MT/19.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Adoção com pedido de Destituição do Poder Familiar 

interposta por Nelci Garcia de Lima em face de Rafaela Medina Carneiro, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Em audiência de ref. 125, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Em ref. 134 a representante do Ministério Público pugnou pela extinção do 

feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 125.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43319 Nr: 1539-98.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Badia dos Anjos Furtado Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DRª Viviani Mantovani 

Carrenho Bertoni - OAB:MT/8308-B, para manifestar e requerer o quê 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71133 Nr: 1931-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Junior Nogueira da Silva, Walliff Alves 

de Souza, Rivian Ribeiro dos Santos, Luiz Felipe Guimarães Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, Edno 

Damascena de Farias - OAB:MT/11134, Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca no despacho de 

Ref: 26 - nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante 

nesta municipalidade - Dra. Daniele Luzini dos Reis - OAB/MT nº 21.712/O, 

para promover a defesa do Denunciado Edgar Junior Nogueira da Silva, 

intimado-a para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70167 Nr: 1530-63.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLdSFB, SQLdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 16.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45244 Nr: 1040-80.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuina Paiva Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

o fim de CONDENAR a acusada Jesuína Paiva Mendonça, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 

180, “caput”, do Código Penal.Passo a dosar a pena da ré.a) - 

Circunstâncias judiciaisO delito de receptação possui pena de reclusão de 

01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.Quanto à culpabilidade verifica-se 

normal reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, a ré não 

possui sentença penal condenatória transitada em julgado. Quanto à 
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conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que 

indique ser a ré uma pessoa que provoque instabilidade social, além do 

delito perpetrado.Quanto à personalidade do agente também não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do 

agente.Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que a acusada 

não se mostrou movido por motivos relevantes.Quanto às circunstâncias 

são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a 

facilitação da prática do delito.Quanto às consequências são sempre 

nocivas, diante da própria tipificação penal, não havendo nada a que se 

valorar.E, acerca do comportamento da vítima, não o que se analisar no 

caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a coletividade.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.b) - 

Circunstâncias legaisNão verifico a presença de circunstâncias 

agravantes e atenuante da pena.c) - Causas de aumento ou diminuição de 

pena.Não vislumbro a presença de causa de diminuição ou aumento da 

pena.Desta forma, temos que resta ao réu a pena definitiva de 01 (um) 

ano de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e 

punição do delito.DA MULTAQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases 

lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62402 Nr: 1540-44.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei João de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas das partes. 

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55033 Nr: 787-24.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinan Dias Nolasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Diante da realização da perícia médica, juntado aos autos, 

verifico a desnecessidade da realização da audiência de instrução e 

julgamento, pois a matéria a ser julgada diz respeito única e 

exclusivamente de perícia médica, sendo esta verificada por expert. 

Venham-me os autos conclusos para sentença. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59963 Nr: 341-84.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Martins de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013-A-MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS 

FORMULADOS NA INICIAL, para o fim de condenar o réu a pagar ao autor 

a quantia de R$9.500,00, que deve ser atualizado monetariamente desde a 

data do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde 

a citação, tudo até o efetivo pagamento.Condeno a parte sucumbente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, 

estes, na proporção de 10% do valor da condenação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45797 Nr: 1362-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Henrique da Silva Lenci, David Souza 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:15566, Marcio 

Carrete de Faria - OAB:39787-GO

 Vistos etc. Defiro o pedido do Ministério Público. Abra-se vista dos autos 

ao Ministério Público. Após, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59781 Nr: 263-90.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Adriano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da vítima Caroliny Santos 

Pereira. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes 

para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em 

seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46959 Nr: 1811-58.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado Paulo de Santana, já devidamente qualificado nos 

autos, como incurso na sanção do artigo 306 da Lei 9.503/97.Passo a 

dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias judiciaisA pena prevista para o 

crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é de 06 (seis) meses 

a 03 (três) ano de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, devendo ser 

individualizada consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade 

verifica-se normal reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, o 

réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.Quanto 

à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que 

indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do 

delito perpetrado.Quanto à personalidade do agente também não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do 

agente.Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado 

não se mostrou movido por motivos relevantes.Quanto às circunstâncias 

são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a 

facilitação da prática do delito.Quanto às consequências são sempre 

nocivas, diante da própria tipificação penal, não havendo nada a que se 

valorar.E, acerca do comportamento da vítima, não o que se analisar no 

caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a coletividade.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.b) - 

Circunstâncias legaisVerifica-se que é caso de reconhecer a atenuante 

da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, 

pois o réu confessou, espontaneamente, em Juízo a autoria delitiva do 

crime.Contudo, considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo e 

considerando que as mesmas já foram fixadas nos mínimo, deixo de 

reduzir da pena, diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40313 Nr: 66-14.2012.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Ricardo Ries Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORADr. Murillo 

Espínola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A-MT, para manifestar no prazo de 

05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52758 Nr: 1711-69.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Adriano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 INTIMAÇÃO do Advogado do Deunciado da audiência de interrogatório 

designada para o dia 18 de outubro de 2018, às 16h00min, na 1ª Vara de 

Novo Mundo/MS, nos autos de Carta Precatória nº 

0001605-93.2018.8.12.0016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40149 Nr: 1629-77.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mathias de Oliveira 

- OAB:MT/16.451

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DR. Denivam 

Baleeiro Bonadio OAB/MT nº 22.319/O, para promover a defesa da 

exequente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41578 Nr: 1325-44.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Rubia Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Severo de Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geremias Genoud Júnior - 

OAB:12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXEQUENTE, para 

manifestar e requerer o quê entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46 Nr: 200-13.1990.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sleiman Aly Dib

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomirio Bento de Oliveira, Samita Jerônimo 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamin Vieira Célio Filho - 

OAB:3700, Nilson Gomes Bento - OAB:2645-TO, Shirley Fátima 

Zamar - OAB:4.310-A

 Vistos em correição,

Feito em ordem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61092 Nr: 901-26.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Klebis Marciano Rocha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e o Município de 

Pedra Preta, forneçam o medicamento MESALAZINA 400mg, de forma 

continua e ininterrupta, ao requerente Klebis Marciano Rocha dos Santos, 

imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de 

valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71951 Nr: 2297-04.2018.811.0022

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uobison de Jesus Pereira, Patricia de Oliveira 

Pedro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT/15.193

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa dos indiciados Uobison de Jesus Pereira e Patricia de Oliveira 

Pedro (ref. 10 e 11), alegando que não estão mais presentes os 

pressupostos ensejadores para decretação da prisão preventiva dos 

réus, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por sua vez, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido 

de revogação da prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos e 

pressupostos necessários à manutenção da custódia cautelar.

Pois bem.

Inicialmente, dou por prejudicado a análise do pedido de internação do 

menor infrator Wallison de Oliveira Gleides formulado pelo Ministério 

Público (ref. 14), eis que já foi analisado e deferido nos autos de 

representação de código n. 71957.

Em análise aos pedidos formulados pelos flagranteados, verifico que a 

defesa não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão 

preventiva decretada em desfavor dos indiciados, apenas o pedido de 

revogação, razão pela qual mantenho a decisão de ref. 06 pelos seus 

próprios fundamentos.

Isto posto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação 

da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 316 e 312, do Código 

de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pela defesa dos indiciados Uobison de Jesus Pereira e Patricia 

de Oliveira Pedro, mantendo a prisão preventiva, até ulterior decisão em 

contrário.

Aguarde-se o protocolo do inquérito policial, após translade-se cópia da 

decisão de ref. 06, bem como termo da audiência de custódia, arquivando 

o presente feito em seguida.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54517 Nr: 627-96.2016.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHCD, WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a representação ofertada pelo Ministério 

Público, para o fim de APLICAR aos adolescentes PAULO HENRIQUE 

CABRAL DENARDI e WALLIFFI ALVES DE SOUZA, devidamente 

qualificados nos autos, as medidas socioeducativas de prestação de 

serviço à comunidade pelo prazo de 06 (seis) meses, limitados ao 

cumprimento de 08 (oito) horas semanais, bem como a liberdade assistida 

consistindo esta em 06 (seis) meses de acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar competente, Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60636 Nr: 675-21.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Egidio de Souza, Espólio de Jose Egidio de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teobaldo Francisco Mendonça, Ana Dirce da 

Silva Mendonça, Cicero Cardoso de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro José Giovanni 

Casadio - OAB:OAB/SP 211.796

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46602 Nr: 1690-30.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Andrade Meireles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a petição de ref:46, no que tange ao pleito de intimação do 

Instituto requerido para que traga aos autos documento INFBEN quanto ao 

benefício B91/605.853.896-7 para registrar no feito a data de cessação do 

benefício referido, denota-se que incumbe à parte autora a diligência 

requerida, razão pela qual indefiro o pedido.

Desta feita, intime-se a requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

aporte o aludido documento aos autos.

Após, com ou sem manifestação certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71502 Nr: 2113-48.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 109, inciso VIII, da Constituição 

Federal e artigo 64, §1º do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, DE 

OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta Justiça Estadual para 

processar e julgar o presente feito, e por consequência, DECLINO a 

competência e determino a remessa destes autos ao Juízo da Vara 

Federal, Subseção de Rondonópolis-MT, para regular processamento e 

julgamento deste feito.REMETA-SE o feito ao Juízo da Vara Federal de 

Rondonópolis-MT com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 20 de setembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67543 Nr: 525-06.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Silvio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes ref:14. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de novembro de 

2018, às 16h30min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-29.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANICETA DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 24 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 21/11/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 8010055-29.2017.8.11.0022; Valor causa: 

$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

ANICETA DA SILVA Parte Ré: BANCO ITAUCARD S/A ADVERTÊNCIA(S): 
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1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-32.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR SIQUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 24 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 21/11/2018 Hora: 14:20 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 8010016-32.2017.8.11.0022; Valor causa: 

$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GUIOMAR 

SIQUEIRA DO NASCIMENTO Parte Ré: BANCO BRADESCARD S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-33.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA BARAZZETTI (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 24 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 21/11/2018 Hora: 14:40 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000007-33.2017.8.11.0022; Valor causa: 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: Parte Ré: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-12.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ARELY DO AMARAL RIBEIRO (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 24 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 21/11/2018 Hora: 15:00 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000183-12.2017.8.11.0022; Valor causa: $10,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ARELY DO AMARAL 

RIBEIRO Parte Ré: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-10.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 24 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 21/11/2018 Hora: 15:20 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000015-10.2017.8.11.0022; Valor causa: 

$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE 

CLAUDIO NASCIMENTO SANTOS Erro de intepretação na linha: ' Parte Ré: 

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr} ': Error 

P a r s i n g :  P a r t e  R é :  #

{p rocessoTr fHome.p roce s s o P a r t e P o l o P a s s i v o S e m A d v o g a d o S t r } 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-38.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CORDEIRO DOS ANJOS (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 24 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 21/11/2018 Hora: 15:40 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000082-38.2018.8.11.0022; Valor causa: 

$19,080.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RENATO 

CORDEIRO DOS ANJOS Parte Ré: LOJAS RIACHUELO S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 
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Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-37.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

LUCAS PEREIRA DA SILVA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 24 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA 

NETO e Advogado do requerido: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossas Senhorias para 

comparecerem à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 19/12/2018 Hora: 13:00 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000095-37.2018.8.11.0022; Valor causa: 

$19,080.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCAS 

PEREIRA DA SILVA DE MEDEIROS Parte Ré: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-62.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI (ADVOGADO(A))

ODAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO (ADVOGADO(A))

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

SANTOS FERREIRA & FERREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

JOAO FAUSTINO NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000018-62.2017.8.11.0022; Valor causa: $39,442.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimando, para que no prazo 

legal apresente impugnação as contestações anexadas aos autos. 

MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010054-15.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARIANO PAIVA (EXEQUENTE)

JOAO FAUSTINO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA VIEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010054-15.2015.8.11.0022; Valor causa: $7,880.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156). Fica Vossa 

Senhoria devidamente intimando, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da correspondência devolvida pelo correio. 

MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52815 Nr: 8-69.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Vilma Lira Nogueira Massuia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Aparecida Trindade Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vyctor Mafra Castro - 

OAB:22064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritos, no prazo da lei. 

Após, vista ao Ministério Público para manifestação. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 6072 Nr: 674-09.2003.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hoteis Rio Alegre S.A, Jander Tadashi Babata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comissão de Valores Mobiliários

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Maria Beatriz Theodoro Gomes - OAB:2853-B, 

Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947, Rosemeri Mitsue 

Okazaki Takezara - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Renato Paulino de 

Carvalho Filho - OAB:7000.252

 CÓDIGO: 6072

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que decorreu o prazo de pagamento voluntário, INTIME-SE 

o autor para manifestar-se e requerer o que entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78184 Nr: 884-45.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo dos Santos Cabrera, Mauricio 

Rustiguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joana Alessandra 

Gonçalves de Queiroz - OAB:14843-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar os 

Acusados acerca da sentença proferida nos autos (fls. 344/345)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93677 Nr: 2508-95.2013.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miriam Correa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe João Maria Tomaselli
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Aparecida S. Duarte - 

OAB:8.650/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aparecida S. Duarte 

- OAB:8.650/MT

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Abertura de Inventário pelo Rito de Arrolamento Comum 

proposto por MIRIAM CORREA DE ARRUDA em razão do falecimento de 

FELIPE JOÃO MARIA TOMASELLI.

Os herdeiros estão quanto a divisão dos bens deixados, não havendo 

litígio entre os herdeiros.

Informam que o de cujus não deixou dívidas.

Os herdeiros são todos maiores e capazes.

Com a inicial vieram os documentos, sendo apresentado o formal de 

partilha.

Comprovante de isenção de ITCMD.

Juntada de certidão negativa de débito das Fazendas Municipal e Estadual.

Sanadas as inconsistências apontadas pela Fazenda Estadual e Municipal, 

os autos retornaram sem manifestação.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

DEFIRO a justiça gratuita.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a PARTILHA de ref. 05, destes autos de Inventário e Arrolamento 

dos bens deixados pelo falecimento de Felipe João Maria Tomaselli, onde 

figura como inventariante Miriam Correia de Arruda.

 Em consequência, adjudico e aos herdeiros filhos e cônjuge meeira, seus 

respectivos quinhões, ressalvados direitos de terceiros interessados, 

erros, omissões, inclusive, das fazendas (União, Estado e Município).

 Consigna-se que, em se tratando de ação de jurisdição voluntária, tem-se 

a aplicação do princípio da boa-fé, ficando de exclusiva responsabilidade 

da parte eventuais irregularidades e/ou omissões que possam resultar em 

prejuízo a outrem.

 Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE Formal de Partilha, constando o 

inventariante e demais herdeiros como beneficiários da Justiça Gratuita. 

Saliento que o único herdeiro menor, já completou 18 anos no curso da 

ação, motivo pelo qual se torna desnecessária a intervenção do MP.

P.I.C.

Após, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162610 Nr: 5136-81.2018.811.0028

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocimar Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Moradores do Bairro Boa 

Esperança, Maria José da Costa Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 102610

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Usucapião Especial Urbana Especial proposta por 

Jocimar Manoel da Silva em face de Associação dos Moradores do Bairro 

Boa Esperança neste ato representada por sua Presidente Maria José da 

Costa Magalhalhães.

Trata-se de usucapião de 1 lote de terreno localizado no Bairro Cohab Boa 

Esperança.

Foi estabelecido o valor da causa em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta 

e quatro reais).

Assim, com fundamento no art. 292, IV do CPC, intime-se o autor para 

emendar a inicial atribuindo o valor correto à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, uma vez que em se tratando de ação que tem por objeto 

reinvindicação de bem imóvel, o valor da causa corresponde a avaliação 

da área.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, bem como a declaração de 

hipossuficiência, a fim de demonstrar sua remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112606 Nr: 2301-28.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLdA, EVdAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 112606

DESPACHO

VISTOS,

Vistas a DPE.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 4181 Nr: 872-17.2001.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda, 

Bruno Medeiros Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 4181

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a certidão de ref. 104, INTIME-SE o autor para manifestar-se 

e requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Poconé/MT, ___/___/2018.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105332 Nr: 271-20.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BATISTA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 105332

DECISÃO

 VISTOS

Certifique-se acerca da apresentação de contestação.

 Intime-se a perita nomeada nos autos para que complemente a perícia, 

agendando nova data para a perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, não ultrapassando 60 (sessenta) dias, devendo a data ser 

informada ao Oficial de Justiça para posterior intimação das partes.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames.

 Após, vistas as partes para se manifestarem em 5 dias, fazendo os autos 

imediatamente conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 765 de 854



Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14 de fevereiro 

de 2019, às 15h00min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 10316 Nr: 1085-81.2005.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliários

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hoteis Rio Alegre S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Paulino de Carvalho 

Filho - OAB:7000.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947, 

Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara - OAB:7276-B

 CÓDIGO: 10316

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que decorreu o prazo de pagamento voluntário, INTIME-SE 

o autor para manifestar-se e requerer o que entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142410 Nr: 5110-20.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BOM SENHOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNADETHE COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 142410

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 25, o que faço para determinar a suspensão dos 

autos pelo prazo de 180 dias. ARQUIVEM-SE os autos sem baixs na 

distribuição.

Decorrido o prazo, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104601 Nr: 67-73.2015.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, VILSON 

ALMIRO TEIXEIRA, Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA ME, 

ELISANDRO ANGELO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19619/MT, Karina Ribeiro Noaves - OAB:197.105/SP, Rodrigo 

Sarno Gomes - OAB:203.990/SP, SILVIA LETICIA DIAS DA SILVA - 

OAB:8034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GOMES DE CAMPOS 

- OAB:22088/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Verifico que o Banco Scania S/A consta erroneamente no polo ativo da 

ação, razão pela qual vem recebendo intimações da presente demanda, 

da qual não faz parte.

Assim, proceda-se imediatamente a alteração do polo ativo, fazendo 

constar tão somente as partes indicadas na petição inicial.

No que tange ao pedido de habilitação do patrono, conforme já dito acima, 

o Banco Scania S/A não faz parte desta lide, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pedido de habilitação.

Quanto aos pedidos do requerido de ref. 151, verifico que serão 

devidamente analisados na ocasião do julgamento da ação, sendo que a 

parte ré não apresentou elementos que atestem o risco de dano grave ao 

resultado do processo, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de restituição dos veículos a requerida ante 

ao argumento de que a aquisição foi feita de boa-fé.

Aliado a isso, existe uma demanda em apenso de terceiro interessado que 

afirma que os veículos lhe pertencem, portanto, tal matéria não pode ser 

analisada em sede de cognição sumária.

Considerando o comparecimento voluntário do requerido aos autos, uma 

vez que não há informação acerca do cumprimento do mandado de 

citação, procedam-se as alterações necessárias.

Certifique-se quanto a manifestação das partes pelas provas que 

pretendem produzir à ref. 135.

Após, façam os autos conclusos para saneamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81427 Nr: 1754-90.2012.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Luis Gaiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguas de Poconé Ltda, Hidro Sudeste Poços 

Artesianos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT, Joelson Elias de Arruda - OAB:21577/MT

 CÓDIGO: 81427

DESPACHO

VISTOS,

 Homologo a desistência da referida testemunha (fl. 186), para que surtam 

seus efeitos legais.

 Considerando a desistência, intimem-se as partes para que no prazo de 

05 (cinco) dias apresentem memoriais conforme audiência realizada à fl. 

160.

 Após, façam os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

Poconé, ___/___/2018.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160507 Nr: 4362-51.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 3ª Vara, Seção Judiciária do Estado de 

Mato Grosso, Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Marinho Rondon Maciel, Monise Cristina 

Maciel Alvim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrissy Leao Giacometti - 

OAB:15596/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153471 Nr: 1701-02.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anasilza da Silva Proença, Juarez Paes Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevar de Campos Evangelista Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado audiência de 

conciliação, a qual ocorrerá em 03 de Dezembro de 2018, às 09h20min.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156212 Nr: 2721-28.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Barros, Milton Pedroso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Cumprimento de 

Liminar/Citação, no valor de R$ 14,00 (Catorze reais), mediante emissão 

de guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo 

ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, 

nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

INTIMANDO ainda, da audiêncua de Conciliação, designada para o dia 12 

de Novembro de 2018, às 09h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109534 Nr: 1467-25.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Candido de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT Saúde - Instituto de Assistência a Saúde 

dos Servidores Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bergamo - 

OAB:10497-A/MT, Paula Daniele Marchioreto Parreira - 

OAB:11729/MT, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505

 Vistos,

Trata-se de agravo de instrumento no qual agravante pede que seja 

declarada a nulidade de citação, uma vez que em se tratando de 

autarquia, não é possível a penhora de bens.

Em sede de juízo de retratação, verifico que houve um equívico do 

presente juízo, uma vez que em se tratando de autarquia, a execução 

deve seguir obedecer o art. 100 da Constituição da República.

 Nestes termos, REVOGO o despacho proferido no dia 29/08/2107, ref. 58 

e todos os atos subsequentes, em especial a penhora realizada.

 Comunique-se imediatamente ao Exmo Desembargador Relator.

 No que tange a remessa necessária dos autos, considerando que a 

sentença não foi proferida pela presente magistrada, tendo em vista a 

determinação do Excelentissímo Desembargador Relatador, declaro nula a 

certidão de trânsito em julgado e determino a imediata remessa dos autos 

ao E TJMT, com nossas homenagens.

 Intime-se, devendo ser cumprida o CPC no que tange a intimação das 

fazendas (intimação pessoal ou por remessa dos autos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111435 Nr: 1995-59.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane Rodrigues de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consorcio Renault Administradora de 

Consorcios Embracon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A

 CÓDIGO: 111435

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a manifestação de ref. 23, Designo a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2018, às 16h00min.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127178 Nr: 3123-80.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana da Silva Amorim, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 127178

DECISÃO

VISTOS,

Considerando que os valores foram corrigidos e atualizados, bem como, 

devidamente intimado dos cálculos e da presente execução o requerido 

manteve-se inerte com relação ao pagamento, DETERMINO a penhora 

on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em 

instituição financeira, em nome do executado ELSON CONCEIÇÃO DA 

SILVA, inscrito pelo n° CPF 018.272.631-21, no valor de R$ 7.447,81 (sete 

mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 101613 Nr: 2297-25.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amancia da Guia Santos e Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - Procurador Federal - INSS - OAB:26048-D

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES o Embargos a Execução, e 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Embargante à Ref.67 anexo 

(demonstrativo de crédito). EXPEÇA-SE ofício requisitório, via RPV, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, devendo ser 

encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas as 

determinações anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme 

solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Pela sucumbência, 

CONDENO a Embargada no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com 

moderação, em R$200,00 (duzentos reais) na forma do art.85, §8º do 

CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º 

do CPC, uma vez que a Embargada litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita. P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 66583 Nr: 616-25.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio da Silva, José Hildo da Silva, Evanize Gonçalina 
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da Silva, Maria Benedita de Almeida e Silva, Eloy Rosa da Silva, Natalisio 

Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Ante o exposto, reconheço o excesso de execução alegado, e na forma 

do art. 487, I do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as 

pretensões presentes na Impugnação à Execução, e HOMOLOGO o valor 

incontroverso apresentado pelo Embargante à Ref. 85 correspondente ao 

13º salário do benefício da parte Autora no valor de R$ 4.822,88 (quatro 

mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos). Pela 

sucumbência, CONDENO o Embargado no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$ 200,00 (duzentos reais) na forma do art. 85, §8º 

do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 

3º do CPC, uma vez que o Embargado litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita.EXPEÇA-SE ofício requisitório, via RPV, referente ao 

valor incontroverso, em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 

10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 do Conselho da 

Justiça Federal, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de quem 

o ente público foi citado para o processo, na forma do art. 535, §3º, II do 

CPC.INTIME-SE a parte Autora para que apresente cálculos referentes tão 

somente aos honorários advocatícios no valor de 10% sob o valor total da 

condenação conforme sentença de mérito à Ref. 34, sem descontar os 

valores já recebidos a titulo de benefícios inacumuláveis, incidindo 

correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal desde o 

ajuizamento da ação, e juros de 1% de mora a partir do transito em julgado 

nos termos do artigo 85, §16 do CPC/2015.Com o retorno dos cálculos 

INTIME-SE o Embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) 

dias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78226 Nr: 906-06.2012.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 Intimar advogado da parte autora da juntada de ofício de fls.253

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161179 Nr: 4639-67.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo, Juízo de Direito 

da 2ª Vara Esp Direito Bancario Comarca de Cuiaba-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benízio Lemes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento da carta precatória, no valor de R$ 

14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146740 Nr: 7415-74.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna da Silva, Maria Vali Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE - OAB:9143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, DETERMINO a intimação dos Requeridos para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpram com a liminar deferida nos 

autos e forneçam o medicamento denominado DESMOPRESSINA NASAL 

(DDAVP), na quantidade de 05 (cinco) frascos mensais, sob pena de 

bloqueio mensais do valor de R$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais), via 

sistema BacenJud, das contas dos Requeridos.DETERMINO, ainda, a 

intimação da Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos orçamentos atualizados, assinados por farmacêutico(a), do 

medicamento pleiteado na inicial, informando, inclusive, os dados 

bancários da farmácia para transferência dos valores em eventual 

bloqueio das contas dos Requeridos.CERTIFIQUE-SE acerca do decurso 

do prazo para especificação de provas pelas partes.Com o decurso de 

prazo, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110075 Nr: 1608-44.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A - Telecomunicações de 

São Paulo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:13333/MT

 Com tais considerações, com fundamento no art. 485, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para declarar inexistência do débito em 

questão, tornando definitiva a liminar de vedação da negativação do nome 

do requerente no cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão na presente lide, bem como para 

condenar a ré TELEFÔNICA S/A a pagar ao requerente à quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ.Condeno o réu ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor sobre do proveito econômico obtido, conforme cálculos que serão 

procedidos de acordo esta decisão, com fundamento no artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109642 Nr: 1504-52.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriany Cristiny de Campos Silva, Karen Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.91

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142732 Nr: 5244-47.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderléia Brizida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487 inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial 

formulado pela autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que 

fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, 

§8º do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, 

§2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita.Incabível o reexame necessário.P. I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 596 Nr: 9-03.1997.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Vicente Nunes Rondon, José Vicente 

Nunes Rondon, Vicência Maria de F. Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Errera - OAB:3.365-A

 Diante da petição de fls. 206/206 e em cumprimento ao despacho de fls. 

200, faço os autos conclusos. Oportunamente, nos moldes do despacho 

de fls. 199, procedo à intimação do Executado para ciência acerca do 

bloqueio realizado, via BacenJud, das contas bancárias do Executado, no 

valor de R$ 1.192,96 (fls. 204).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14274 Nr: 2343-92.2006.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candida Augusta de Arruda Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogada da parte autora que a petição protocolada neste autos 

(fls 160/161) foi trasladada para os autos código 104923 (em andamento)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119424 Nr: 837-32.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno 

o autor ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em R$600,00, 

declarando inexigível o pagamento dos mesmos ante o benefício da AJ ora 

concedido.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89558 Nr: 1537-13.2013.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Tulio Ferreira Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Roberto da Silva, Tania Maria Silva 

Falcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Rubens Salbota - 

OAB:10171/MT, VANIA REGINA MELO FORT - OAB:4378/O

 Ante o exposto, com fundamento no art.485, I do CPC JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, pois não restou 

demonstrados os Requisitos da manutenção de posse alegados pelo 

Requerente.CONDENO o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 92377 Nr: 2173-76.2013.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Rafael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Andrade Zagonel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo de Andrade 

Zagonel - OAB:11504/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art.485, I do CPC JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, pois não restou provada 

à posse alegada pela Requerente.DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei n° 13.105/15.Pela sucumbência, CONDENO a parte 

Requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em 

R$500,00 (quinhentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC, ficando 

suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma 

vez que a Autora litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 90841 Nr: 1874-02.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luanderson Willian da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Vistos etc.

Dê-se vista dos autos a Defesa do acusado Luanderson Willian da Silva, 

para se manifestar a respeito do cálculo de pena à ref. 113, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107471 Nr: 967-56.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão- Procurado Federal - OAB:1873226

 Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTES as pretensões presentes da Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, e HOMOLOGO PARCIALMENTE os cálculos 

apresentados pelo Embargado à Ref. 63, apenas no que tange ao valor do 

benefício correspondente a R$ 18.821,29 (dezoito mil oitocentos e vinte e 

hum reais e vinte e nove centavos). E MANTENHO os valores arbitrados a 

titulo de honorários de sucumbência já em sentença à Ref. 32 

correspondentes a R$ 2.000,00 (dois mil reais).EXPEÇA-SE ofício 
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requisitório, via RPV, em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 

10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 do Conselho da 

Justiça Federal, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de quem 

o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II do 

CPC.Cumpridas as determinações anteriores, EXPEÇAM-SE os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158116 Nr: 3425-41.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tais Maria Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de ref. 17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152795 Nr: 1407-47.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei de Almeida Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.22 e manifestar 

sobre a juntada de ref.21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123516 Nr: 1960-65.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.72

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 11301 Nr: 2052-29.2005.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdo de Luiz ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Souza Lima Falconi - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 2052-29.2005.811.0028 (11301)

EXEQUENTE: UNIÃO

EXECUTADO: VALDO DE LUIZ ME

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela UNIÃO em face de VALDO DE 

LUIZ ME, ambos já qualificados no processo em epígrafe, objetivando a 

cobrança do crédito inscrito nas Certidões indicadas na petição exordial.

CUMPRA-SE a r. decisão de fl. 182.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 4535 Nr: 265-67.2002.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorileo Dental Médica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliodorio Santos Nery - 

OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE EXECUÇÃO – CÓDIGO Nº 4535

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Processo incluso na Meta 2 do CNJ.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

INTIME-SE o Exequente/Impugnado para manifestar, querendo, no prazo 

legal, quanto à impugnação ao Cumprimento de Sentença.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156288 Nr: 2754-18.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRKO VERGNANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimaraes Rodrigues 

Couveia - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcos gattass pessoa 

junior - OAB:12264/O

 INTIMANDO a parte requerida, que ante à decisão de referência n° 26, 

designo audiência de conciliação, a qual ocorrerá em 05 de Novembro de 

2018, às 11h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161528 Nr: 4750-51.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/O, GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - 

OAB:24624/MT, ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 10h30min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159929 Nr: 4132-09.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Trindade da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 13677 Nr: 1739-34.2006.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Vilalva Cortez ME, David Vilalva Cortez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - Subprocuradora-Geral - OAB:5351/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL – CÓDIGO Nº 13677

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

INTIME-SE a Exequente a se manifestar, no prazo legal, quanto ao teor da 

Certidão de fls. 108.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 232 Nr: 73-13.1997.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hermes de Almeida ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurico de Carvalho - 

OAB:1075-A

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÓDIGO Nº 232

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

PROMOVA-SE, ainda, a redução de penhora a termo (art. 875 do CPC).

Após, DESIGNE-SE o Senhor Gestor datas para realização de hasta 

pública.

INTIMEM-SE as partes do dia, hora e local para realização do ato, por meio 

dos Advogados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 415 Nr: 248-36.1999.811.0028

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EMBARGOS - CÓDIGO Nº 415

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

INTIMEM-SE as partes quanto ao retorno dos autos à Comarca.

 Após, não havendo manifestação no prazo de 30 dias, REMETAM-SE os 

autos à CAA para arquivamento e demais providências na forma do 

disposto no Provimento 12/2017 da CGJ-MT.

CUMPRA-SE e INTIME-SE.

 Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 169 Nr: 33-60.1999.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Nunes Rondon, Vicência Maria 

de F. Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Diogo Faria - OAB:1.146, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

Romes Julio Tomaz - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POR QUANTIA CERTA

 CÓDIGO Nº 169

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

CERTIFIQUE o Senhor Gestor quanto à vinculação da penhora a estes 

autos.

Caso positivo, traslade-se a cópia do auto de formalização da penhora 

citado na certidão de fls. 110.

Caso negativo, PROMOVA-SE a imediata lavratura do auto de penhora, 

nestes autos, e avaliação do imóvel rural “Fazenda São Vicente”, descrito 

às fls. 121.

Com a avaliação, INTIMEM-SE os Executados.

 CUMPRA-SE e INTIME-SE.

 Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 83420 Nr: 2303-03.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Lima Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simoni Renee Guerreiro Dias, Zacarias Ferreira 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David da Silva Belido - 

OAB:14619, Keila da Silva Belido - OAB:15165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleyde Kelly Guerreiro Dias 

Borck - OAB:17311/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÓDIGO Nº 83420

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

PROMOVA, ainda, a conversão da classe processual para Cumprimento 

de Sentença, andamento 584.

INTIME-SE o Executado a cumprir voluntariamente a obrigação no valor de 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10%, nos termos do artigo 523, §1º do CPC.

DETERMINO que, não sendo cumprida a obrigação no prazo legal, deverá 

ser efetivada a penhora on-line via BACENJUD no valor de 1.100,00 (hum 

mil e cem reais).

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72838 Nr: 1950-94.2011.811.0028
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Alves Martins Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - Procuradora Federal - OAB:11914-B/MT

 CÓDIGO: 72838

SENTENÇA

VISTOS

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados pelos requerentes 

Olga Alves Martins Gomes e Ricardo Ferreira Garcia.

 Sustenta o embargante que houve omissão no que tange a expedição de 

RPV referente aos honorários sucumbenciais em separado dos valores 

principais.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar clara a 

decisão, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não operam 

novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, 

suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

decisão.

 O embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que houve omissão na decisão de ref. 110, pois a referida decisão 

manifestou-se somente acerca dos valores principais, que por ultrapassar 

60 salários mínimos determina a expedição de ofício via precatório, 

deixando de manifestar-se acerca da execução de honorários 

sucumbenciais que não ultrapassam o limite para a expedição de RPV.

 Analisando as alegações do embargante, entendo que os embargos 

merecem acolhimento.

Isto porque, ao que se vê da decisão, conforme aduzido pelo autor, houve 

a omissão no que diz respeito aos honorários em separado.

 Assim, ACOLHO os embargos declaratórios para retificar decisão 

atacada para, onde se lê:

 “Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, §4º da Lei nº 10.259/01 e art. 3º da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via PRECATÓRIO, em duas vias, devendo as vias de 

requisição ser encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao 

Presidente do Tribunal Regional Federal, que tomará as providências 

estabelecidas no art. 7º da Resolução nº 559/07 e a segunda à entidade 

devedora (Resolução nº 559/07)..”

Passe a constar:

 “Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, §4º da Lei nº 10.259/01 e art. 3º da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via PRECATÓRIO, em duas vias, devendo as vias de 

requisição ser encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao 

Presidente do Tribunal Regional Federal, que tomará as providências 

estabelecidas no art. 7º da Resolução nº 559/07 e a segunda à entidade 

devedora (Resolução nº 559/07).

 Com relação aos honorários sucumbenciais, não havendo impugnação o 

que deverá ser certificado, ou concordando o executado com o cálculo 

apresentado, homologo-o desde já. Sendo o crédito inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei 

nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 do Conselho da 

Justiça Federal, expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser 

encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.”

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137051 Nr: 2811-70.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo(a) autor(a) em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do 

art.85, §8º do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 

98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151820 Nr: 981-35.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcelino Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo(a) autor(a) em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do 

art.85, §8º do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 

98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62742 Nr: 2162-52.2010.811.0028

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVMM, LRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a interdição. 

Revogo a tutela concedida. Ciência ao Ministério Público.Pela 

sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º 

do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 

3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 32925 Nr: 1289-23.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lea Emile Maciel Jorge de 

Souza-Proc. Federal - OAB:Mat1585180

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno 

a autora ao pagamento de custas e honorários que árbitro em 10% sobre 

o valor da causar, todavia declaro inexigível ante o benefício da 

AJ.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105944 Nr: 461-80.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josuel Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 105944

SENTENÇA

VISTOS,

 Trata-se de Ação de Auxílio Doença com Conversão em Aposentadoria 

por Invalidez c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta por JOSUEL 

GOMES DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, narrando em suma, que a parte autora está acometida de 

enfermidade que a impede de trabalhar.

Com a inicial vieram os documentos.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em que pese as razões apresentadas pela parte autora, tenho que os 

requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez 

não estão presentes.

A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, ao dispor sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, como norma de regramento 

infraconstitucional dos benefícios previstos no artigo 201 da Constituição 

Federal, ao tratar da controvérsia posta na demanda é clara ao dispor em 

seus artigos 11, inciso VII, 26, inciso III, 39, inciso I, 42 e artigo 59, com 

redação alterada pela Lei n.º 8.647/93, in verbis:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)

(...)

VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o 

arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, 

que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia 

familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus 

respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) 

anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, 

com o grupo familiar respectivo.”

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos 

segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei;”

“Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 

desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido;”

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato 

ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 

3º deste artigo.”

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador 

rural:

a) a comprovação da incapacidade;

b) impossibilidade de reabilitação;

c) impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência;

d) exercício da atividade rural, dispensada a comprovação do período 

mínimo de carência (art. 26, III, c/c art. 39, I, da Lei nº 8.231/91).

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que a parte autora não se encontra acometida 

de situação que a impeça de trabalhar.

Veja-se que o perito afirmou que não foi possível identificar em exames 

clínicos e nem a requerente comprovou mediante apresentação de 

exames laboratoriais que esteja acometida da doença alegada, inexistindo 

incapacidade ou necessidade de afastamento do trabalho, estando em 

perfeitas condições de exercer atividade laboral a fim de prover o próprio 

sustento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sob o valor da 

causa, mas declaro inexigível ante o benefício da AJ.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156288 Nr: 2754-18.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRKO VERGNANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimaraes Rodrigues 

Couveia - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcos gattass pessoa 

junior - OAB:12264/O

 DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar proposta 

pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ em face de MIRKO VERGANINI.

Alega o requerente que adquiriu a posse e a propriedade do imóvel objeto 

do litigio em 2011 através de nota de empenho juntada aos autos.

Sustenta que o bem é de propriedade do Município de Poconé e que a 

comunidade local utiliza o bem para “corrida e treinamento de cavalos” há 

mais de 30 anos.

Afirma que o requerido invadiu a propriedade, tendo construído um 

alambrado no local, o qual compromete a utilização do espaço pela 

comunidade.

Argumenta que o imóvel não é de propriedade da parte ré.

 Em razão do esbulho pleiteia a reintegração de posse.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do art. 561 do CPC para que seja deferida a reintegração de 

posse é necessário que a parte prove a sua posse sobre o bem, o 
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esbulho e a sua data.

No que tange ao requisito da posse, é certo que a posse tem que ser justa 

e de boa fé, já que atos de clandestinidade e violência, nos termos do art. 

1.208 do Código Civil, afastam a posse.

No caso em tela, verifico que o requerido adquiriu a propriedade do imóvel 

em 17 de novembro de 2016 nos termos do registro juntado pelo autor.

Em 23 de novembro de 2017 a Prefeitura de Poconé, ora autora, emitiu 

guia de transferência do imóvel para o requerido, ou seja, a requerente 

tendo ciência da aquisição do bem objeto do litigio concordou com a 

transferência do bem e consequentemente com a imissão de posse pelo 

requerido.

Ocorre que, em um ato manifestalmente oposto a vontade até então 

manifestada, o requerente ingressa com uma ação possessória afirmando 

ser possuidor do bem.

Nestes termos, ao emitir a guia de ITBI entendo que o Município tornou-se 

possuidor de má-fé, já que emitiu imposto para transmitir um bem que alega 

ser dele, e com seu próprio comportamento fez o requerido crer que 

poderia ingressar na terra como legítimo proprietário e possuidor.

Nestes termos, apesar de ser fato notório que o imóvel é ocupado pela 

comunidade, entendo que o ato do requerido não se trata de um esbulho, 

uma vez que o mesmo é proprietário do bem e a própria parte autora, ao 

emitir o ITBI demonstrou a priori não ter resistência quanto a ocupação 

pelo requerido.

Assim sendo, é certo que não houve esbulho e que a posse do 

requerente de má-fé após a emissão do ITBI.

Além do mais, nos termos do art. 1.201 do Código Civil a posse exercida 

pelo requerido é de boa-fé, pois, após um juízo de cognição sumária o 

mesmo ignorava o vício já que o próprio requerente concordou com a 

posse pelo requerido ao emitir o ITBI. Além do mais, se o Município efetuou 

a aquisição do bem caberia ao mesmo, a fim de da publicidade efetuar o 

registro, fato este que também não foi concretizado, ao contrario, o que se 

vê é um município inerte (já que não registrou) e de má-fé, uma vez que 

recebeu um imposto referente a transmissão de um bem que agora alega 

ser dele.

Nestes termos, considerando que a posse do Município se tornou de 

má-fé, bem como o fato de não haver esbulho possessório, mas apenas 

imissão na posse pelo proprietário, INDEFIRO a medida de urgência.

Intimem-se as partes.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 35244 Nr: 1922-34.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodora Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Procurador Federal -Mat. SIAPE 1662090 - OAB:

 Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado pela autora, com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do 

CPC, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

ao pagamento, de uma só vez, das parcelas dos benefícios de 

auxílio-maternidade, no valor de 1 (um) salário mínimo, vigente na época do 

nascimento de seu filho, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

nos termos acima especificados.Condeno a parte requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do Enunciado 111 do STJ. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário.Nestes termos, sai a autarquia ré e 

demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi 

dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, 

cujo termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos 

p r e s e n t e s .  K á t i a  R o d r i g u e s  O l i v e i r a J u í z a  d e 

D i r e i t o A D V O G A D O ( A ) A u t o r ( a ) : 

_________________________________________________

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016120-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MARILZA CRISTINA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso interposto - mov. 15320943 foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda, que IMPULSIONO os autos para 

que a parte recorrida apresente as contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011092-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VITOR BRUNO TOMASELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso mov. 15208273 foi protocolado no prazo 

legal. Certifico ainda, que IMPULSIONO os autos para que a parte recorrida 

apresente as contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

VANESSA PONTES DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

VANESSA PONTES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso interposto no mov. 15250657 foi 

protocolado no prazo lega. Certifico ainda, que IMPULSIONO os autos que 

a parte recorrida apresente as contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019170-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de outubro de 2018 as 

15:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011916-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 774 de 854



VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011916-32.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL BENEDITO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Das 

preliminares A requerida alega em sede de preliminar que este juízo deve 

negar qualquer pedido de desistência formulado pela parte autora. Porém 

não há que se falar em negativa, ante a ausência do pedido e suas 

justificativas. Sendo apresentado, no momento oportuno, o pleito será 

devidamente analisado, em consonância com a legislação processual 

vigente. Razão pela qual REJEITO a preliminar. Argumenta ainda, que a 

requerente não juntou o comprovante original emitido diretamente no 

balcão do SPC/SERASA ou CDL. Ocorre que o referido argumento não 

deve prosperar, pois não atrapalha a decisão da lide. O simples fato do 

extrato não ser o original emitido no balcão não indica fraude. Em que pese 

alegar que os extratos em sua maioria apresenta a informação de que são 

exclusivos de empresas, de caráter confidencial. O requerente em nada 

pode ser penalizado pela disponibilização do referido extrato. 

Corroborando, com a informação de que as restrições são reais, a própria 

requerida acostou aos autos no ID 8622076, que a restrição foi retirada do 

sistema, atendendo ordem judicial deferida na Tutela. Razão pela qual 

REJEITO a preliminar suscitada e passo a análise do mérito da demanda. 

Do Mérito Trata-se se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA, proposta 

por MANOEL BENEDITO DA SILVA, em face da TELEFONICA BRASIL S.A. 

(VIVO). Sustenta a parte reclamante que teve seu nome indevidamente 

incluído nos registros dos órgãos de proteção ao crédito, por suposta 

dívida no valor de R$ 203,45 (duzentos e três reais e quarenta e cinco 

centavos), impostos pela reclamada. Anote-se que, na espécie, o nexo 

causal está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos. Destaque-se ainda que a requerida não 

comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. Afirma que 

houve a contratação inicialmente na modalidade de PRÉ PAGA e 

posteriormente houve a migração para PÓS PAGA, que por essa razão 

inexiste o contrato físico. Que a requerente pagou algumas faturas e 

deixou outras sem pagar, gerando assim o débito em questão. Porém não 

houve comprovação que a parte requerente tivesse solicitado tais 

serviços e que o débito realmente teria sido utilizado pela requerente que 

ensejou a inserção dos dados no serviço de proteção e crédito. Na 

contestação apresentada foram trazidas apenas print de telas sistêmicas 

com uma resolução ruim, pois estão ilegíveis, que não possuem valor de 

prova judicial, por se tratar de prova unilateral, podendo ser alterado. Não 

trouxe aos autos prova cabal, qualquer contrato, relação de consumo, 

gravação ou outra prova de que comprove que a requerente tenha 

utilizado dos serviços fornecidos. Outra forma não há a de reconhecer 

como inexistente o debito apresentado pela requerida, demonstrando que 

a negativação fora indevida. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados ao autor em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, justificando a 

manutenção da medida liminar deferida e responsabilização da requerida. 

De outro norte, quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, gerando 

inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de reparação. 

Constatada a indevida inscrição do nome da requerente em órgão de 

proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja a 

indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: I – DECLARAR a inexistência 

somente do débito no valor de R$ 203,45 da conta 0217979114, bem como 

TONAR definitiva a liminar deferida para exclusão do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito. II – 

CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016051-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de outubro de 2018 as 

15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017345-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017345-14.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA ANTONIA DA SILVA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Da 

Preliminar A reclamada suscitou preliminar de ausência de documento 

indispensável a propositura da demanda, ressaltando que a parte não 

acosta comprovante de residência em seu nome, bem como a declaração 

aposta não possui firma reconhecida. Ora, rejeito tal assertiva, uma vez 

que reconheço a declaração de residência acostada, uma vez que é 

documento hábil juntado por patrono com poderes para atuar nos autos. 

Quanto a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

rejeito, uma vez que tal premissa é garantia concedida ao consumidor por 

estar inserido em posição desfavorável. Do Mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA ANTONIA DA 

SILVA CONCEICAO em face de VIVO S.A. Sustenta a requerente que sem 

notificação previa seu nome fora indevidamente incluído nos cadastros de 

restrição ao crédito, sendo então surpreendida ao tentar realizar compra 

em comércio local. Relata que foi a requerida quem, negligentemente, 

promoveu o lançamento do nome da requerente no cadastro de órgão de 

proteção ao crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos 

aos autos, no valor de R$ 155,27 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte 

e sete centavos) – contrato 2133280024 inserida em 14/08/2014. 

Destaque-se ainda que em contestação a requerida não comprovou 

devidamente a relação jurídica entres as partes. Em que pese a requerida 

esclarecer que houve a relação contratual, esta não demonstrou seja por 
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contrato escrito ou verbal (áudio) a legitimidade da dívida inscrita, portanto, 

embora tenha acostado histórico de chamadas, está não prova a relação 

jurídica entre as partes. Constatada a ausência de prova cabal, para a 

elucidação da presente demanda, não há outra alternativa, se não 

declarar a inexistência dos débitos. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados a requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação 

indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em 

que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, 

não gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Importa consignar que 

a parte Requerente possui outra anotação junto ao SPC/SERASA, no 

entanto, está é superveniente à discutida na presente reclamação. Assim, 

não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não 

aplicação da referida Súmula, a existência de outro apontamento posterior, 

como no presente caso, é levada em consideração para fixação do 

quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Conforme entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta 

para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da autora é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, MANTENHO a liminar 

outrora concedida, REJEITO as preliminares arguidas, opino pela 

PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do R$ 155,27 (cento e 

cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) – contrato 2133280024 

inserida em 14/08/2014; bem como DETERMINAR a exclusão da restrição 

dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome 

da requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016022-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LUZIA DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de outubro de 2018 as 

16:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017333-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIELE PINHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de outubro de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

EVERTON VINICIUS GUIMARAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAÚCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a parte para apresentar contrarrazões no 

prazo legal. Considerando a certidão de tempestividade do recurso 

interposto, RECEBO o recurso inominado apresentado nos termos do 

Enunciado 166 do FONAJE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017343-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAIL SERGIO DE AGUIAR (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

LUCILA SANTOS LEMES DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC DOS SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENS DA 

POLICIA MILITAR DO EST DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019441-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE CAMPOS ARRUDA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019121-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN LAIS BASTOS DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

16:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018843-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAULO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

16:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018690-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

16:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019488-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GEGILAINE MARIA DE SALES OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

17:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-49.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA (ADVOGADO(A))

ROBSON DE MORAES ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO(A))

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

IZABEL FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Manifestação - Requerente Inerte quanto as providencias a serem 

tomadas para que a IES possa cumprir sua parte no Acordo homologado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011751-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

14:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017997-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

DAVID JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

14:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017273-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010972-98.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017400-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CONCEICAO ROMANA DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

15:10h.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8019105-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para que a parte autora 

manifeste acerca da petição apresentada pela parte reclamada - mov. 

12637934.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-48.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL SEBASTIAO COSTA MARQUES (REQUERENTE)

GLEISON GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

A parte requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC. Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência 

(arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017819-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO MORAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

15:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019242-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ESCANDELARIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

15:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8019366-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

CLEMENTE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011839-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NEUMA VIEIRA DE ALMEIDA DE CAMPOS CURADO 

(REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011839-57.2016.8.11.0028 REQUERENTE: TEREZA NEUMA VIEIRA DE 

ALMEIDA DE CAMPOS CURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A advogada requer desistência dos autos, 

em nome da Sra. TEREZA NEUMA VIEIRA DE ALMEIDA DE CAMPOS 

CURADO, pois já existe outra ação referente aos mesmos fatos e direito 

com outra advogada. (Id 8531150) Nos termos do texto legal do artigo 200, 

parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

ARQUIVO com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56536 Nr: 708-37.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Gonçalves de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom GSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:6835/MS

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial 

para condenar a BRASIL TELECOM GSM a reembolsar a parte reclamante 

do que pagou indevidamente, sendo R$ 251,40 (duzentos e cinquenta e 

um reais e quarenta centavos) EM DOBRO e CONDENAR a reclamada a 

pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

devendo ambas as quantias ser acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ.Sem custas e 

sem honorários, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.P. I. C.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 40748 Nr: 3643-21.2008.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Gonçalves de Arruda Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A OAB/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o requerido da certidão de ref. 103.

Após, considerando que não há valores remanescentes, arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011839-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NEUMA VIEIRA DE ALMEIDA DE CAMPOS CURADO 

(REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011839-57.2016.8.11.0028 REQUERENTE: TEREZA NEUMA VIEIRA DE 

ALMEIDA DE CAMPOS CURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A advogada requer desistência dos autos, 

em nome da Sra. TEREZA NEUMA VIEIRA DE ALMEIDA DE CAMPOS 

CURADO, pois já existe outra ação referente aos mesmos fatos e direito 

com outra advogada. (Id 8531150) Nos termos do texto legal do artigo 200, 

parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

ARQUIVO com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 1702 Nr: 469-52.2001.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmo Viana Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Peloi - OAB:6202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Tendo em vista que já foi prolatada sentença no presente feito, a qual 

transitou em julgado conforme certidão retro (fl.46-v), retornem os autos 

ao arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13697 Nr: 149-21.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloísio Reginaldo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença de fl.61.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9627 Nr: 116-02.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antero Souza de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias de Alecrim Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Tendo em vista que já foi prolatada sentença no presente feito, a qual 

transitou em julgado conforme certidão retro (fl.26), retornem os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20239 Nr: 902-07.2011.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:26.888 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção, consoante dispõe o artigo 485, § 1º do NCPC.

Após, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16302 Nr: 264-08.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baltazar Aleixo da Silva, Edma Divina 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Tendo em vista que já foi prolatada sentença no presente feito, a qual 

transitou em julgado conforme certidão retro, retornem os autos ao arquivo 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11178 Nr: 1556-33.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Suspendo o trâmite processual, nos termos do art. 313, §2º do NCPC, e 

determino a intimação do advogado da parte autora para juntar cópia de 

certidão de óbito que comprove a morte da autora, bem como manifestar 

sobre a habilitação dos herdeiros, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18958 Nr: 2781-83.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodora Nunes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11509 Nr: 1274-92.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocky Com. Móveis e Elet. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Retornem os autos ao arquivo provisório com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14487 Nr: 975-47.2009.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Orozimbo Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cícero Pinto - 

OAB:124.961 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

A parte autora apresentou cumprimento de sentença (fls. 205/207), 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado (fl. 

208, v).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de fl. 206 e determino a expedição do 

competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49512 Nr: 5189-42.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorcelino Alves Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:MT4837/A

 Decisão

Defiro o pedido de vistas formulado pelo Parquet na solenidade retro.

Com o retorno dos autos, tornem conclusos para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 1567 Nr: 372-52.2001.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria São Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eronides Dias da Luz - 

OAB:4490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Tendo em vista que já foi prolatada sentença no presente feito, a qual 

transitou em julgado conforme certidão retro, retornem os autos ao arquivo 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13828 Nr: 209-91.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmo Francisco Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Tendo em vista que já foi prolatada sentença no presente feito, a qual 

transitou em julgado conforme certidão retro, retornem os autos ao arquivo 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46358 Nr: 2165-06.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Ramos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099

 Decisão

Nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intimem-se as partes para darem prosseguimento ao feito, (art. 313, §5º 

do CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45940 Nr: 1751-08.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiber Carlos Vilela Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Frigeri - OAB:12736/MT, 

Reginaldo Siqueira Faria - OAB:7028/MT

 Decisão

Defiro o pedido de vistas formulado pelo Parquet na solenidade retro.

Com o retorno dos autos, tornem conclusos para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42224 Nr: 971-69.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natal Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

A parte autora apresentou cumprimento de sentença (fls. 86/89), 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado (fl. 

91, v).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de fl. 88 e determino a expedição do 

competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6276 Nr: 535-90.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Plácida da Cruz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, devolver os alvarás de 

fls. 219/220.

Após, conclusos para análise do pedido de fls. 221/222.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11184 Nr: 1531-20.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Camilo Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo de 10 dias, devolver 

o alvará de fl. 142, expedido em favor de Agnaldo Camilo Nunes.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53404 Nr: 2876-74.2014.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 
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OAB:17.569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENUÉLITA BISPO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 2876-74.2014.811.0059, 

Protocolo 53404, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106226 Nr: 6160-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nedino Gregório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 DECISÃO

Homologo a desistência da testemunha Luana Rodrigues Dias e, para 

realização do interrogatório do réu, designo a continuação da audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 2018, às 16h00 

(horário oficial de Mato Grosso).

Oficie-se requisitando o réu.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105248 Nr: 5620-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Daniel Barreira da Silva, vulgo "Coco", 

Eurípedes Borges da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 DECISÃO

Considerando o oficio em anexo, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de Outubro de 2018, às 08h00min (horário oficial 

de MT).

 Ficam intimados as testemunhas Alexssandro Dias, Ademir Antônio Lang 

e Demilson Barroso Pinto.

 Expeça-se mandado de condução coercitiva das testemunhas Ariadina 

Pereira da Silva, Gonçalves Alves dos Santos e Elismá Dias Pereira.

 Expeça-se oficio requisitando a presença dos réus.

 Por fim, abra-se vista ao Ministério Público para localização das 

testemunhas Pedro Rodrigues da Silva e Divino Alves dos Santos.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69248 Nr: 3044-08.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano de Lima da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DECISÃO

Considerando que o acusado foi devidamente citado e inclusive 

apresentou resposta à acusação, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de Dezembro de 2018, às 13h30min (horário 

oficial de MT).

 Intimem-se as testemunhas arroladas e o réu.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 055/2018/DF

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Rogério Dorneles do Nascimento, 

matrícula nº 32.626, Gestor Judiciário desta Comarca estará afastado de 

suas funções nos dias 25 a 27/09/2018, por estar participando de 

treinamento GPSEM na cidade de Sinop-MT.

RESOLVE:

DESIGNAR a Servidora Guisela Isernhagen Tonholo, matrícula nº. 1469, 

Técnico Judiciário, lotada neste Comarca de Porto dos Gauchos para 

responder cumulativamente ao seu cargo a função de Gestor Judiciário 

Substituto, nos dias 25 a 27/09/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos G aúchos-MT, 24 de setembro de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42233 Nr: 1403-37.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37724 Nr: 2393-62.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14143/MT

 Certifico que cadastrei o advogado nomeado no Sistema Apolo e 

INTIMO-O acerca da referida nomeação, conforme decisão de ref. 26.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39198 Nr: 3103-82.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helenice Romero Benites, Aldo Arnaldo 

Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Certifico que cadastrei o advogado nomeado no Sistema Apolo e 

INTIMO-O acerca da referida nomeação, conforme decisão de ref. 31, 

para apresentação de defesa prévia no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41708 Nr: 1102-90.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino José Prudêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Certifico que cadastrei o advogado nomeado no Sistema Apolo e 

INTIMO-O acerca da referida nomeação, conforme decisão de ref. 31, 

para apresentação de defesa prévia no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38813 Nr: 2951-34.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ryan Mateus da Silva Pereira, representado por Irani 

Vieira da Silva Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca da juntada do Laudo Socioeconômico na ref. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43303 Nr: 2005-28.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I L Gomes Serviços ME, Ivo Leôncio Gomes, 

Sirlei Sarmento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para que manifestem 

no prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21045 Nr: 101-46.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdSODrpMSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Processo n.º 101-46.2013.811.0019

Código n.º 21045

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petitório em que a parte Exequente pugna pela penhora de 

valores e bens móveis da parte executada, passíveis de restrição judicial 

via BACENJUD e RENAJUD.

Antes de tudo proceda-se à atualização do débito exequendo.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Posto isto, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, até o limite da dívida, 

conforme memória atualizada de folha 132v, e nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se constrição em eventuais veículos existentes em nome do 

executado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 17 de setembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000050-42.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE FERREIRA NUNES (EXEQUENTE)

BIANCA BERGAMIN MONDADORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - 

COOPERNONTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319, assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo 

a petição inicial. Cite-se o executado para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa. Realizada a penhora o devedor será 

intimado a comparecer à audiência de conciliação que deve ser desde 

logo designada, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por 

escrito ou verbalmente. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, 

AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser expedido em duas (02) vias, a 

primeira com o propósito de promover a citação e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal de três (03) dias. Não efetuado o pagamento 

no prazo supra, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimará, na mesma oportunidade, o(s) executado(s). No caso de 

integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-93.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

IRENILDA SOUZA ARCANJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. No mais, 

RECEBO o recurso inominado interposto pela parte recorrente e as 

respectivas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, somente no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se estes autos, no 

prazo de 48 horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 
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deste Estado. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto em 

Cumulação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010021-34.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MACEDO DA SILVA (EXEQUENTE)

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

ERCIO DE GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme decisão proferida pela E. Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais no Mandado de Segurança nº 

1000298-50.2017.8.11.9005, juntada no ID 14483164, para tanto, 

expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, suspenda-se a restrição do nome do executado, 

oriunda da dívida discutida na presente demanda, na lista de registro da 

SERASA/SPC, bem como a emissão do mandado de penhora, avaliação e 

intimação dos bens oferecidos no ID 9000444. Devendo o executado ficar 

como fiel depositários dos bens, tendo em vista a indisponibilidade de 

espaço no depósito judicial. Após, DESIGNE-SE audiência conciliatória, 

conforme pauta desse Juizado Especial Cível, oportunidade para 

oferecimento dos embargos à execução, conforme dispõe o art. 53, § 1º, 

da Lei 9099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-10.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

VALDEMIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI (ADVOGADO(A))

VALDEIR JOSÉ DE MORAIS (REQUERIDO)

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - 

COOPERNONTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AMILTON DIAS DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVIO PEREIRA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

JURELINO MONTEIRO CALDAS (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO ZANELA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos, etc. Tendo em vista a devolução da carta precatória de ID 

14508031, bem como o longo prazo decorrido sem o cumprimento da 

deprecada, o que vai contra os princípios do Juizado Especial, intime-se o 

promovente para que dê andamento no feito e requerer o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC. Após, torne o processo concluso para 

ulteriores deliberações.. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto em 

Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-37.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO FRAJUCA LOPES (EXEQUENTE)

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SILVERIO DE ALMEIDA KREPSZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319, assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo 

a petição inicial. Cite-se o executado para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa. Realizada a penhora o devedor será 

intimado a comparecer à audiência de conciliação que deve ser desde 

logo designada, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por 

escrito ou verbalmente. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, 

AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser expedido em duas (02) vias, a 

primeira com o propósito de promover a citação e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal de três (03) dias. Não efetuado o pagamento 

no prazo supra, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimará, na mesma oportunidade, o(s) executado(s). No caso de 

integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000106-75.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NABILA LUDWIG GUNSCH (ADVOGADO(A))

DILVO DARI GUNSCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO HOFFMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

Analisando os autos verifico que as partes firmaram o acordo constante 

na audiência de conciliação de ID 15278677. Assim sendo, uma vez 

ocorrida a transação, deve ser homologada para todos os efeitos legais, 

ficando prejudicada qualquer discussão de direito material ou processual, 

posto que, tratando-se de direitos disponíveis, as partes podem sobre ele 

transacionar conforme bem entendam, desde que o acordo celebrado não 

seja ilegal ou imoral. A doutrina realmente preleciona que, na hipótese de 

celebração de acordo, o feito deve ser extinto com apreciação de mérito. 

Nesse sentido é a lição abaixo de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (8ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 711): 

“Quando as partes celebrarem transação, de acordo com o CC 840 

(CC/1916 1025 et seq), dá-se a extinção do processo com julgamento de 

mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a sentença apenas homologue a 

transação.” Com efeito, sendo o acordo celebrado formal e materialmente 

perfeito, dando solução à lide, é de rigor que este juízo, homologue-o para 

os fins legais, nos termos do artigo 487, inciso III, “b’” do Código de 

Processo Civil. Ex positis, HOMOLOGO por sentença resolutiva de mérito, 

a transação havida entre as partes, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” 

do Código de Processo Civil. Consigno que eventual descumprimento do 

referido acordo ensejará pedido de execução, nestes autos. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se com baixa e comunicações necessárias. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição art.(s) 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. É dispensada a intimação das partes, nos termos do 

Provimento nº 20/2007-CGJ. Publique-se. Cumpra-se Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000032-55.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos. Considerando a troca de e-mails anexada a certidão de ID 

14524337, bem como levando em conta que não houve a especificação do 

valor a ser pago na r. sentença de ID 12022262, deverá esta Secretaria 

informar a servidora do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça que a liquidação do cálculo será no 

valor da certidão de crédito (R$ 5.008,32), considerando o valor da URH 

em 2016 (834,72), conforme já vem sendo feito. No mais, cumpra-se a 

sentença de ID 12022262. Intime-se e cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto em Cumulação

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-56.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DAVID GUERRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

Analisando os autos verifico que as partes firmaram o acordo constante 

na petição de ID 12623364 e certidão de ID 14471002. Assim sendo, uma 

vez ocorrida a transação, deve ser homologada para todos os efeitos 

legais, ficando prejudicada qualquer discussão de direito material ou 

processual, posto que, tratando-se de direitos disponíveis, as partes 

podem sobre ele transacionar conforme bem entendam, desde que o 

acordo celebrado não seja ilegal ou imoral. A doutrina realmente preleciona 

que, na hipótese de celebração de acordo, o feito deve ser extinto com 

apreciação de mérito. Nesse sentido é a lição abaixo de Nelson Nery 

Júnior, em seu Código de Processo Civil Comentado (8ª Edição, Rev. e 

amp., Ed. RT, pág. 711): “Quando as partes celebrarem transação, de 

acordo com o CC 840 (CC/1916 1025 et seq), dá-se a extinção do 

processo com julgamento de mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a 

sentença apenas homologue a transação.” Com efeito, sendo o acordo 

celebrado formal e materialmente perfeito, dando solução à lide, é de rigor 

que este juízo, homologue-o para os fins legais, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b’” do Código de Processo Civil. Ex positis, HOMOLOGO por 

sentença resolutiva de mérito, a transação havida entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Consigno 

que eventual descumprimento do referido acordo ensejará pedido de 

execução, nestes autos. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com 

baixa e comunicações necessárias. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição art.(s) 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É dispensada a 

intimação das partes, nos termos do Provimento nº 20/2007-CGJ, no 

entanto, considerando que a promovente apresentou concordância e 

conta bancária para o depósito dos valores acordados no ID 14471002, 

intime-se o promovido para que tome ciência. Publique-se. Cumpra-se 

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto em Cumulação.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6181 Nr: 261-92.2004.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Milton de Alencar, Joaquim José de 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a pesquisa com resultado parcial aportada em fls. retro, intime-se a 

parte executada para que se manifeste.

Após, intime-se o Exequente para que requeira o que entender de direito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 1295 Nr: 576-62.2000.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângelo Belém Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Pinto Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Souza Filho - 

OAB:6293-A, EROMAR BARBOSA BELÉM - OAB:7003/MT, Washington 

Renato Rodrigues Aguiar Belem - OAB:23558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Fábio Teixeira dos 

Santos Filho - OAB:21488, José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A, Mario Cesar Rodrigues - OAB:29227/GO

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Penhora e Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17076 Nr: 1786-70.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Ferreira D'Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a pesquisa com resultado infrutífero aportada em fls. retro, 

manifeste-se a parte exequente, requerendo o que de direito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6342 Nr: 40-56.1997.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. Barcelos-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Vistos, etc.

Ante a pesquisa com resultado infrutífero aportada em fls. retro, 

manifeste-se a parte exequente, requerendo o que de direito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21154 Nr: 2058-93.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arizon Luz Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a pesquisa com resultado infrutífero aportada em fls. retro, 

cumpram-se as demais decisões prolatadas em correição e regime de 

exceção.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 41762 Nr: 2181-52.2014.811.0017

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edney Pereira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussiany Américo Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Renato Rodrigues 

Aguiar Belem - OAB:23558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUSSIANY AMÉRICO SILVA LOPES, Rg: 

000777873, Filiação: José Luz Silva e Maria Merces Américo Silva, data de 

nascimento: 19/08/1981, brasileiro(a), natural de Canarana-MT, 
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separado(a) judicialmente, estudante, Telefone 9647-4832. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos em correição.I. Cuida-se de ação de 

conversão de separação judicial em divórcio movida EDNEY PEREIRA 

LOPES em desfavor de JUSSIANY AMÉRICO SILVA LOPES. II. Presentes 

os pressupostos, defiro o pedido do requerente, concedendo-lhe as 

isenções previstas no art. 3º da lei 1.060/50 que regula a assistência 

judiciária.III. Autos em segredo de justiça, de acordo com o art. 155, II, do 

CPC.IV. Antes de determinar a citação da requerida por edital, necessário 

que seja verificado no sistema SIEL o endereço da requerida.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 05 de dezembro de 2017

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17733 Nr: 580-84.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscimar Pinto da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR as partes para ciência de 

manifestação acerca do Laudo Pericial encartado às fls. 165-169, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139636 Nr: 2221-29.2017.811.0017

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espoólio de José Antõnio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeilson Gonçalves Mendes - 

OAB:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, para os devidos fins, que, nesta data, a Inventariante 

RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS assinou o Termo de Compromisso, 

motivo pelo qual IMPULSIONO o feito para intimar a Inventariante 

compromissada a prestar as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14448 Nr: 1234-42.2007.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elazi Abreu Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a impugnação a execução oposta, e JULGO 

EXTINTA a presente execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Conforme entendimento sumulado do STJ 

(Súmula 519), não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da 

impugnação ao cumprimento de sentença, sendo a fixação de honorários 

possível apenas no caso de acolhimento da impugnação ainda que parcial. 

Considerando o acolhimento da impugnação à execução, em sintonia com 

o princípio da causalidade, condeno a parte autora/exequente ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

exequendo, observada a condição suspensiva de exigibilidade das 

obrigações decorrentes de sua sucumbência, eis que beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do CPC. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133830 Nr: 676-55.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clementino Marques Filho - 

OAB:22.212/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Perícia que se realizá no dia 11/10/2018, às 08h30min com 

a Médica Credenciada no TRF 1 Dra. DENISE CRISTINA ALVES 

CARVALHO COUTINHO, CRM/MT: 7812 (Endereço: Fórum, sala do 

CEJUSC).

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26960 Nr: 340-80.2008.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robenildo de Jesus de Souza, Jucélio da Silva 

Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Fransérgio de Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B, 

Manoel Alexandre Maiorquim - OAB:8278, Paulo Guilherme da 

Silva - OAB:2994/MT

 Assim, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de ROBENILDO DE JESUS DE SOUZA e JUCÉLIO DA SILVA 

MOTA, quanto ao crime previsto no art. 171, §2º, I, c/c art. 14, II, tendo em 

vista a prescrição retroativa.Tendo em vista a nomeação de fl. 170, do 

Douto causídico Fransérgio de Souza Barbeiro OAB/MT nº 10.362-B, 

arbitro-lhe honorários advocatícios no importe de 02 (duas) URH’s, 

levando em consideração a tabela da OAB e a extensão dos serviços 

prestados, devendo expedir-se a competente certidão. Ainda, em atenção 

à nomeação de fl. 83, do Douto causídico Anderson Rogério Grahl 

OAB/MT nº 10565, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe de 02 

(duas) URH’s, levando em consideração a tabela da OAB e a extensão 

dos serviços prestados, devendo expedir-se a competente 

certidão.Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 

1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e 

retificações necessárias.Quanto aos bens apreendidos:Havendo os bens 

apreendidos à fl. 14, oficie-se à central de administração com o intuito de 

certificar se estes estão apreendidos e vinculados ao processo, acaso 

positivo, conclusos. Tendo em vista que há nos autos o Termo de 

Apreensão de 02 (duas) motocicletas (fl. 46), não havendo termos de 

entrega, ou de depósito, oficie-se concomitantemente à central de 

administração para que diligencie a fim de constatar se alguma das 

motocicletas encontra-se nas dependências do fórum, bem como à 

delegacia de polícia desta urbe com a finalidade de constatar se alguma 

das motocicletas encontra-se nas dependências daquela.Certificada a 

existência de qualquer das motocicletas apreendida, conclusos.P. R. I. 

C.Tratando-se de sentença extintiva de punibilidade, acaso os réus não 

sejam encontrados no endereço constante nos autos para intimação, 

tenho-a como despicienda para os mesmos, pelo que, de tudo cumprido e 

certificado, arquivem-se os autos.Porto Esperidião/MT, 23 de agosto de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 55874 Nr: 19701-73.2014.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabete Tossue Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 Ante o exposto, forte no inciso I do artigo 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nos presentes embargos, 

para acolher as razões do embargante, reconhecendo o excesso à 

execução, bem como HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 08, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.Expeça-se ofício requisitório 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por 

este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, 

por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.Sem custas e despesas, ante a isenção do INSS ut Lei 

7.603/2001, e da parte embargada, nos termos do art. 98 do CPC. Após o 

trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença e do cálculo aos 

autos principais. P.R.I. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 

2017.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 51032 Nr: 536-11.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo da Costa e Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Teixeira Costa Takaki - 

OAB:12981/MT, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309, Paulo Rogério 

dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 51032.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE – SEGURADO ESPECIAL ajuizada por RICARDO DA 

COSTA E FARIA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Considerando-se o teor da certidão de fl. 55, no qual informa que o polo 

ativo da lide, mesmo sendo devidamente intimado, manteve-se inerte, 

verifico que a extinção do feito é medida que se impõe.

 À luz do exposto, em razão da inércia do advogado do postulante, mesmo 

devidamente intimado, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, III do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, cujas verbas ficam suspensas de exigibilidade, na forma do 

art. 98, § 3º do NCPC.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 21 de Setembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59358 Nr: 1517-98.2016.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses Guerreiro Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Ribeiro Taborda - 

OAB:12293PR, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1517-98.2016.811.0098

CÓDIGO 59358

Vistos.

Tendo em vista que foi recolhida às custas necessárias para realizarem 

as diligências necessárias, intime-se o Oficial de Justiça para cumprir 

conforme determinado.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64249 Nr: 1231-52.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....DEFIRO liminarmente a medida DE BUSCA E APREENSÃO requerida na 

petição inicial.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o bem em mãos do representante da parte autora.Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, querendo:a) Em 05 (cinco) dias, pagar a 

integralidade da dívida segundo os valores apresentados pelo credor na 

inicial, no montante de R$ 28.905,85 (vinte e oito mil novecentos e cinco 

reais e oitenta e cinco centavos), acrescidos das despesas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus representado pela 

alienação fiduciária;b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se 

houver pago a dívida, hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a 

maior e pretenda a restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo 

de 05 (cinco) dias e não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Artigo 

3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69).Autorizo o cumprimento da liminar e 

citação na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.Neste 

pórtico, comprovada a mora e o inadimplemento do devedor, com arrimo no 

artigo 3º, §9º do Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a restrição do 

bem, cujo resultado segue anexo à presente decisão.Noutro giro, restando 

frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, e a parte requerida deverá entregar a 

documentação do bem apreendido, devendo ser constado no mandado, 

conforme preconiza o artigo 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 911/69.Por 

fim, caso não se concretize a busca e apreensão pelo fato de o bem não 

ser encontrado, intime-se o requerente para manifestar sobre eventual 

conversão do feito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do 

D e c r e t o - L e i  n º  9 1 1 / 6 9 . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT 21 de Setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30459 Nr: 1512-86.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro André Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Sérgio Simões, Marluci Abadias 

Machado Simões, Gilnei Fernando Simões, Odimilson Francisco Simões, 

Percilei Barbosa da Silva, Jose Rosa da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1512-86.2010.811.0098.

CÓDIGO 30459.

Vistos.

Intime-se a parte requerente para que comprove nos autos, no prazo legal, 

se constituiu novo advogado, sob pena extinção do presente feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56759 Nr: 1104-22.2015.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Trinca, Marici Alves Siqueira Trinca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hélvio Mensitieri, Sonia Maria 

Mensitieri, Antonio Carlos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido D. Errerias Lopes - 

OAB:25.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana de Souza Calixto 

Sanches - OAB:44.152/PR, Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Aparecido D. Errerias Lopes - OAB:25.032, Bruna 

Caroline de Souza Calixto - OAB:53.575/PR, Fabrício Luís Akasaka 

Torii - OAB:35226 - PR, Igor Fabricio Meneguello - OAB:37.741/PR, 

Itamar Wilson de Brito Moraes - OAB:30086 - PR, Oduwaldo de 

Souza Calixto - OAB:11.849/PR

 Autos: 1104-22.2015.811.0098

Código: 56759

Vistos.

Notifique-se a parte Autora para manifestar-se quanto a petição de fls. 

281/288, apresentada pelo Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Defiro o pedido de fl. 291, concedendo o prazo de 90 (noventa) dias para 

manifestar-se nos autos.

Decorrido o prazo em epígrafe, certifique-se e proceda a intimação da 

União para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 17 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52995 Nr: 1066-78.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristia Melissa Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XPTOMT Umuarama de Empreendimento 

Imobiliário SPE LTDA, Atibaia Comércio, Exportação e Importação LTDA, 

Umuarama Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joder Bessa e Silva - 

OAB:17779, Juliana Rodrigues Bessa - OAB:18.278, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra da Veiga - 

OAB:281.652/SP, Emmanuel Galli Baldini dos Reis - OAB:328.557/SP, 

Tatiana Gurjão Silveira - OAB:209.690/SP, Tomás de Locio e Silva 

Cardoso - OAB:244.255/SP

 AUTOS/CÓDIGO 52995

Vistos.

Defiro pleito retro.

Intime-se a parte para juntar aos autos a procuração.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31270 Nr: 766-87.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Carrasco Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio Rosa - 

OAB:MT/4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 AUTOS Nº 766-87.2011.811.0098.

CÓDIGO 31270.

Vistos.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se quanto a certidão retro.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62783 Nr: 347-23.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, HOMOLOGO nos termos do 

art. 487, I, III CPC, o acordo firmado pelos Requerentes diante do 

Conciliador deste Juízo (fl. 25), para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO de 

ILZA BENEDITA DOS REIS MIRANDA e GENEVAL MENACHO DE MIRANDA, 

mantida as cláusulas fixadas no referido acordo firmado em audiência de 

conciliação, onde a mulher voltará a usar o nome de solteira.Portanto, 

EXTINGO o presente feito com resolução de mérito.Consigno que a 

cônjuge varoa passará a adotar o nome de solteira, ou seja, Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado para registro no cartório 

competente (art. 32, da Lei 6.515/77), no sentido de providenciar a 

necessária averbação na Certidão de Casamento, (art. 32, da Lei 

6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, ILZA BENEDITA SIMÃO DOS REIS.Concedo ainda aos 

requerentes, o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da 

Lei Federal n.º 1.060/1950 c/c art. 98 do CPC, motivo pelo qual declaro 

isentos do pagamento das custas e demais despesas processuais.Sem 

sucumbência, ante a gratuidade deferida e natureza da demanda.Após o 

trânsito em julgado, cumprida as determinações, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se.Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 22 de setembro de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64355 Nr: 1279-11.2018.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 482-35.2018.811.0098

Código: 63000

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de erro material no 

dispositivo da sentença homologatória, quanto ao nome dos Requerentes, 

portanto, CHAMO O FEITO À ORDEM para a estabelecer a devida e 

necessária correção.

Desta forma, passa o dispositivo a conter o seguinte texto: “Ante ao 

exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no 

artigo 226, § 6º, da CRFB/88, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado 

pelos Requerentes em audiência de mediação (fls. 04), nos termos do art. 

487, I, III CPC, para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO de EDVÂNIA SANTOS 

DA SILVA e RAFAEL ALVES VIEIRA, mantidas as cláusulas fixadas no 

referido acordo, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução de mérito.”

Mantenho incólumes os demais termos da referida decisão, ratificando-a, 

devendo ser cumprida em sua integralidade.
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Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56984 Nr: 1225-50.2015.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ZANETE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafela Cavarieri dos 

Santos Pardin - OAB:21370/MT, Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1225-50.2015.811.0098

Código: 56984

Vistos.

Notifique-se o Inventariante para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob a petição de fls. 151/152.

Proceda-se com o cadastramento dos d. advogados conforme requerido e 

informado às fls. 152.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59509 Nr: 1630-52.2016.811.0098

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Autos: 1630-52.2016.811.0098

Código: 59509

Vistos.

Considerando a petição de fls. 42/43 e parecer do Ministério Público às fls. 

45/48, com fulcro no art. 753 do CPC, DEFIRO o pedido de prova pericial, 

para tanto determino que a equipe multidisciplinar deste juízo, realize 

avaliação da capacidade do interditando, no prazo de 20 (vinte) dias.

 Atentem-se os especialistas da equipe, aos quesitos apresentados pelo 

Ministério Público (fl. 45/48), devendo o expert, complementar o laudo com 

outras informações pertinentes, próprias do caso em baila, principalmente 

quanto à incapacidade e seus respectivos limites.

A perícia ora deferida não obsta as demais provas a serem produzidas 

oportunamente, se necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61697 Nr: 1342-70.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Pinto de Miranda, Neide Pinto de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Porto Esperidião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1342-70.2017.811.0098

Código: 61697

Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 61, concedendo a devolução do prazo para 

apresentação da contestação de mérito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, querendo, manifestem-se as Partes quanto ao Laudo médico 

pericial acostado às fls. 62-65, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

inclusive no tocante a eventuais dúvidas para esclarecimentos.

Tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

pedidos de esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido ofício e 

efetuados os demais atos necessários para o pagamento do expert junto 

ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63286 Nr: 674-65.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Dantas da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 674-65.2018.811.0098Código: 63286Vistos.Tendo o requerimento 

das partes e considerando que o presente feito ainda pende de realização 

de perícia, nomeio, independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo 

Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702, Cel: (65) 99642-6838, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a 

Secretaria desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

o expert da presente nomeação.Posteriormente, intime-se o perito, para 

ciência dos quesitos, para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo o 

inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de 

Processo Civil.....”Com a juntada do laudo médico pericial, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja pedidos de esclarecimentos 

por parte do perito deve ser expedido ofício e efetuados os demais atos 

necessários para o pagamento do expert junto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.Após, concluso para análise e decisão ou 

julgamento, se possível.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 20 de 

setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63786 Nr: 962-13.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Borges Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tlefônica Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 962-13.2018.811.0098

Código nº 63786

 Vistos.

 Mantenho a decisão agravada pelos fatos e fundamentos já expostos às 

fls.26.

Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento interposto nos 

presentes autos.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 21 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64280 Nr: 1244-51.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁVCV, AMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO OLIVEIRA 

AMORIM - OAB:54816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .... )Portanto, tendo em vista a ausência de elementos suficientes que 

permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, para que comprove a hipossuficiência ou o 

recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do 

Provimento nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 21 de setembro de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64296 Nr: 1252-28.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S/A, Walter 

Soares Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1252-28.2015.811.0098

Código: 64296

Vistos.

Inicialmente, recebo a exordial, tendo em vista estarem presentes todos os 

requisitos exigidos em Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil.

 Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do CPC e da Lei nº 1.060/50, no que couber, 

permitindo o exercício do direito constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Carta Magna.

Defiro a prioridade na tramitação processual nos moldes do Art. 538, I, 

C.N.G.C. c/c art. 1.048, I, do CPC e art. 71 da Lei 10.741/03 (Estatuto do 

Idoso).

Designo audiência de conciliação para o dia 29 de OUTUBRO de 2018, às 

13h20min.

CITE-SE a parte Requerida, para comparecer à audiência ora designada, 

nos termos do art. 334 CPC, bem como, querendo, apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, com as 

advertências quanto à revelia, art. 344 do CPC.

Caso não haja interesse na realização da audiência conciliatória, deverá a 

parte requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar-se nos autos 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, passível de ser sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64325 Nr: 1264-42.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Praxedes da Silva Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... DEFIRO O PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA, para tanto, determino que 

o Instituto Nacional do Seguro Social conceda/restabeleça o benefício de 

Auxílio Doença à parte autora, desde a data do indeferimento 

administrativo, ou seja, 27/03/2018, sob pena de multa diária a ser fixada 

em caso de descumprimento.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de 

incidência de multa diária, oportunamente aplicada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 

246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Da perícia 

médicaDefiro o pedido para determinar a realização de perícia médica, haja 

vista ser indispensável para deslinde final da presente demanda.Para 

tanto, determino à Psicóloga da Equipe Multidisciplinar deste Juízo, para 

que proceda a realização da perícia judicial requerida, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos....Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 21 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58159 Nr: 624-10.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS, ANTONIA MENDES URUPIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Considerando a complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert 

compreenderá a alegada incapacidade; considerando o tempo de duração 

do processo, nível de especialização do profissional, bem como o lugar de 

prestação do serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de 

distância da capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente 

à época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Nesta 

hipótese, deve ser observado, ainda, o art. 95, §3º, II, do CPC, que dispõe: 

“§3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: [...] II - paga com 

recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito 

Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor 

será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua 

omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”Com a juntada do laudo médico 

pericial, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja pedidos de 

esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido ofício e efetuados 
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os demais atos necessários para o pagamento do expert junto ao Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.Após, concluso para análise, decisão 

ou designação de audiência de instrução e julgamento, conforme as 

circunstâncias.Outrossim, determino a realização de Estudo 

socioeconômico a ser realizado pela Equipe Multidisciplinar deste Juízo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, conforme requerimento e parecer do Ministério 

Público.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51586 Nr: 1088-73.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Martins Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1088-73.2012.811.0098.

CÓDIGO 51586.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53794 Nr: 341-55.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valéria Cristina Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojão dos Móveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 341-55.2014.811.0098

Código: 53794

Vistos.

Considerando a decisão estampada nas fls. 101/102, rejeitando a 

impugnação ao deferimento de justiça gratuita, DESIGNO a data do dia 29 

de OUTUBRO de 2018, às 13h40min, para realização de audiência de 

conciliação.

 Notifiquem-se as partes que o não comparecimento, injustificável, poderá 

ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa 

de até 2% sobre o valor da causa e ou extinção do feito, devendo 

comparecerem devidamente acompanhada por seus advogados.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 1113-52.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano da Silva Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391, 

Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988, José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258

 Autos: 1113-52.2013.811.0098

Código: 53040

Vistos.

Certifique-se a Secretaria junto à Delegacia de Polícia Civil, quanto ao 

cumprimento da determinação proferida em audiência às fls. 119/120, 

alusiva à apuração referente a duplicidade no documento de identidade 

(registro geral) do autor, tendo em vista ser relevante ao desfecho da lide, 

expedindo-se os ofícios e expedientes necessários.

Outrossim, DEFIRO o pedido da Requerida à fl. 176, devendo 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, impreterivelmente.

 Decorrido o prazo supra e juntado as documentações/respostas da 

Autoridade Policial, façam-se conclusos para analise e designação de 

audiência de instrução e julgamento, conforme e se necessário, nos 

termos mencionados na aludida audiência (fls. 119/120).

Intime-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53144 Nr: 1217-44.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1217-44.2013.811.0098Código: 53144Vistos.Tendo o requerimento 

das partes e considerando que o presente feito ainda pende de realização 

de perícia, nomeio, independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo 

Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702, Cel: (65) 99642-6838, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a 

Secretaria deste Juízo, agendar a data da perícia médica, bem como 

intimar o expert da presente nomeação.Posteriormente, intime-se o perito, 

para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo 

o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de 

Processo Civil....Com a juntada do laudo médico pericial, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja pedidos de esclarecimentos 

por parte do perito deve ser expedido ofício e efetuados os demais atos 

necessários para o pagamento do expert junto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.Após, concluso para análise, decisão ou 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme as 

circunstâncias.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 21 de setembro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52601 Nr: 695-17.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Taroco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 695-17.2013.811.0098

Código: 52601

Vistos.

Não obstante a expressa manifestação da parte Autora (fl. 63), tendo em 

vista a ausência de capacidade postulatória, notifique-se o patrono da 
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Requerente para peticionar no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o 

que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52705 Nr: 797-39.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeferino Tomicha Paraba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 797-39.2013.811.0098.

CÓDIGO 52705.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52727 Nr: 820-82.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. Viana Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Buriti Caminhões Ltda, Man Latin America 

Industria e Comercio de Veículos LTDA, Volkswagen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - OAB:MS/ 6337, 

Leonardo Sülzer Parada - OAB:11.846-B, Marcelo Pereira de 

Carvalho - OAB:138.688/SP, RAFAEL OLIVEIRA CARLOS - OAB:RO 

3672

 AUTOS N° 820-82.2013.811.0098

CÓDIGO 52727

Vistos.

Intimem-se os requeridos para que informe e justifique a necessidade da 

realização da perícia.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52790 Nr: 885-77.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atibaia Comércio, Exportação e Importação 

LTDA, XPTOMT Umuarama de Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, 

Umuarama Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline AP. de Camargo - 

OAB:361.690-SP, Tatiana Gurjão Silveira - OAB:209.690/SP, Tomás 

de Locio e Silva Cardoso - OAB:244.255/SP

 Autos: 885-77.2013.811.0098

Código: 52790

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso – TJMT, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21618 Nr: 148-55.2005.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Tomicha Surubi Maisse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2007/20.

CÓDIGO 21618.

Vistos.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23108 Nr: 9-16.1999.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felix Lustig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Porto 

Esperidião/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Arlete Senhorinha Alves da Cruz - OAB:4440/MT, 

Douglas Alves da Cruz - OAB:5059/MT, Sergio Antonio Rosa - 

OAB:MT/4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B/MT

 Autos: 9-16.1999.811.0098

Código: 23108

Vistos.

Notifique-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, promovendo o andamento do feito, sobre o que entender de direito, 

sob pena de extinção/arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 17 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26463 Nr: 844-23.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Alves de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 AUTOS/CÓDIGO 26463

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por ADILSON ALVES 

DE ANDRADE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
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– INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 204.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 204, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

P. R. I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26511 Nr: 890-12.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanair Martins Ruela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Vasconcellos 

Rocha - OAB:1585012

 Autos: 890-12.2007.811.0098

Código: 26511

Vistos.

Considerando a (s) RPV/Precatória constante dos autos, e respectivo (s) 

ofício (s) do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (fls. 166/167), 

determino a devida vinculação e a intimação do Requerido nos termos do 

artigo 1º do provimento 68 do CNJ, para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, nada sendo requerido, proceda-se com a expedição do alvará 

judicial em favor do autor, para levantamento dos valores, nos termos 

requeridos às fls. 170/171.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe e comprove se 

foram resguardados os direitos de seu cliente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 17 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27092 Nr: 463-78.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eny Candida de Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo da Requerente no montante de 

no importe de 71.134,95 (setenta e um mil cento e trinta e quatro reais e 

noventa e cinco centavos), já inclusos os honorários advocatícios no 

valor de R$ 4.526,71 (quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e 

um centavos), conforme consta em fls. 202/203.Oficie-se a autoridade 

responsável pela autarquia requerida para que proceda com o pagamento 

da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, II, CPC].Expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de PRECATÓRIOS/RPV (Requisição de Pequeno Valor) em favor da 

exequente conforme art. 100, CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante 

valores.Posteriormente, com a disponibilização dos valores, determino a 

respec t i va  v i ncu lação  e  exped i ção  do  a l va rá  pa ra 

pagamento/levantamento do montante, observando-se os procedimentos 

do Provimento 68 do CNJ.Após intime-se a patrona da parte autora para 

que informe se foram resguardados os direitos de seu cliente.Nada sendo 

requerido, ou atendido os direitos do Autor, remetam-se aos arquivos com 

as baixas e anotações de estilo, conforme sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27123 Nr: 493-16.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Lemes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 AUTOS Nº 2008/143.

CÓDIGO 27123.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27399 Nr: 776-39.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loudes Alves Martins Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 27399

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por LOUDES ALVES 

MARTINS COIMBRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 126-v.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 126-v, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

P. R. I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50069 Nr: 1256-12.2011.811.0098
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Rosa da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B, Leônidas Cesar Tavares - OAB:234.025/SP, Luciana 

Villas Bôas Martins Bandeca - OAB:213.927/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 à Vara aguardando a resposta do INSS que deverá ser apresentada ao 

requerente e protocolada nos autos para conhecimento do juízo no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias. 6. Acolhido o pedido na esfera 

administrativa, o processo deve ser extinto sem o exame de seu mérito, 

observado o princípio da causalidade. 7. Em caso de indeferimento do 

benefício ou ausência de resposta administrativa no prazo máximo fixado 

na modulação do Supremo Tribunal Federal, o processo deve retomar seu 

curso regular com nova prolação de sentença ou a devida instrução e 

julgamento. 8. Para evitar maiores prejuízos à parte autora, que não 

concorreu para a demora na solução do direito aqui vindicado, e diante do 

caráter alimentar do amparo assistencial, fica mantida a antecipação da 

tutela acaso concedida. 9. Sentença anulada para viabilizar o cumprimento 

da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 631240/MG, nos termos 

estipulados no voto condutor deste acórdão. 10. Apelação interposta por 

qualquer das partes prejudicada. (AC 0005651-37.2004.4.01.4000 / PI, Rel. 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.120 de 15/04/2015).”Após, com a juntada do 

requerimento administrativo, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50410 Nr: 3729-9.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder a aposentadoria rural por idade ao autor, no valor de 

um salário mínimo, bem como décimo terceiro salário, EXTINGUINDO o feito 

com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).Para a data de início do 

benefício fixo a data desde a data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 27 de novembro de 2015, conforme documento juntado com a 

inicial.Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro:I-GENÉSIO VIANA; 

II-Benefício previdenciário aposentadoria rural por idade; III- Valor do 

salário mínimo; IV- 27 de novembro de 2015V-Salário mínimo;VI-27 de 

novembro de 2015Portanto, a partir de 29 de junho de 2009, os valores em 

atraso deverão ser atualizados em conformidade com os preceitos da Lei 

Federal n.º 11.960/2009. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de trinta dias. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá – MT, com endereço à Av. Getúlio 

Vargas, n.º 533, sétimo andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá – MT, para 

que implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora. 

Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas, eventualmente vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 do STJ). .... Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência.Porto Esperidião MT, 19 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50429 Nr: 4205-47.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 4205-47.2009.811.0011

Código: 50429

Vistos.

Tendo em vista as Requisições de Pequeno Valor e ofícios do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (fls. 141-146), proceda-se a devida 

vinculação dos valores a estes autos, bem como a expedição do 

respectivo alvará para levantamento, observando-se o disposto no 

provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Após, notifique-se o autor para manifestar-se quanto à satisfação do 

direito pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Satisfeito o Exequente, ou nada sendo requerido, certifique-se o decurso 

de prazo, remetendo os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, consoante sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50526 Nr: 3280-80.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Camilo do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 3280-80.2011.811.0011

Código: 50526

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30714 Nr: 217-77.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 217-77.2011.811.0098

Código: 30714

Vistos.

Notifique-se a parte Autora, através de seu patrono, para manifestar-se 

quanto a certidão de fl. 151, sobre o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30748 Nr: 251-52.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 251-52.2011.811.0098

Código: 30748

Vistos.

Considerando as certidões de fls. 210/211, aguarde-se o julgamento do 

respectivo Recurso Especial interposto junto ao e. Superior Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30864 Nr: 366-73.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Cezário Sie

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 366-73.2011.811.0098.

CÓDIGO 30864.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31177 Nr: 673-27.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivaldo Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 673-27.2011.811.0098

Código: 31177

Vistos.

Notifique-se a parte Autora para manifestar-se quanto à petição de fls. 

172, no prazo de 15 (quinze) dias, adotando as providências necessárias 

e ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31202 Nr: 698-40.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Elpidio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B, Paula 

Regina Cardoso - OAB:15506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 698-40.2011.811.0098

Código: 31202

Vistos.

Aguarde-se o julgamento do Recurso Especial interposto pelo Requerido.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60181 Nr: 463-63.2017.811.0098

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (FESSPEMT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D’OESTE, 

Paulo Remédio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120, Willian Catarino Soares - OAB:5664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 60181

Vistos.

Intime-se a parte autora para que, querendo, se manifeste no prazo legal 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64352 Nr: 1278-26.2018.811.0098

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO CONCEIÇÃO CEBALHO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Porto Esperidião-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO FANAIA CASTRILLON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada na peça inicial.Notifique-se a 

autoridade tida como coatora do conteúdo da petição inicial, para que, 

dentro do prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09. Após, 

uma vez exaurido o prazo a que faz menção o art. 7º da Lei nº 12.016/09, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público, cuja intervenção nos 

processos desta estirpe, é indispensável (art. 12 da Lei nº 12.016/09).Ao 

final, venham os autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62079 Nr: 1538-40.2017.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Aparecido da Cruz, Aparecido 

Anselmo Gerin, José Bianchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:MT/2680, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1538-40.2017.811.0098

Código: 62079

Vistos.
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Considerando que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e rendimentos 

em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Assim, INDEFIRO o pedido de busca pelo sistema INFOJUD, devendo a 

parte requerente colacionar aos autos as informações necessárias à 

diligência a ser realizada, haja vista que a Requerente não comprovou o 

esgotamento de tentativas, não obstante suas alegações.

Notifique-se o Requerente para proceder com a devida comprovação e ou 

promover o andamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção de devolução sem cumprimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 21 de setembro de 2018.

Lilian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57272 Nr: 1438-56.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdGD, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: C. D. R. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 Autos: 1438-56.2015.811.0098

Código: 57272

Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE-MT, almejando a condenação dos 

requeridos para proceder com a internação compulsória de CLEITON 

DALMOR RODRIGUES DA MATA, em clinica especializada de 

desintoxicação.

Consta dos autos que a sentença determinando a internação foi proferida 

às fls. 192/196, devidamente transitada em julgado, bem como 

manifestação Ministerial às 242/243 relatando o cumprimento da referida 

sentença, mediante a internação do paciente, razão pela qual pugna pela 

extinção do feito, somado ao fato de o adolescente já ter atingido a 

maioridade civil, conforme petição de fls. 244/245.

 É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos verifica-se que houve o devido cumprimento da 

sentença, bem como o fato de o outrora menor Cleiton Dalmor Rodrigues 

da Mata em testilha alcançou a maioridade civil, fato este que implica na 

impossibilidade de se aplicar medida protetiva, mormente constatado nos 

autos a efetivação da devida tutela jurisdicional, cujo bem da vida foi 

alcançado.

 Destarte, vislumbra-se a ocorrência do cumprimento da obrigação pela 

parte Requerida, materializando-se a perda do objeto da ação em apreço, 

por ter alcançado o bem da vida perseguido, sendo a extinção medida 

escorreita.

Assim, com fulcro no art. 487, I, do CPC, em consonância com a sentença 

proferida nos autos, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do 

mérito.

Após o trânsito em julgado, proceda às baixas e anotações necessárias, 

observando-se o que preceitua o art. 143 da Lei 8.069/1990.

Ciência ao MP.

P.R.I. e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 17 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27440 Nr: 819-73.2008.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim R. J. Brando - ME, Joaquim Rogerio 

Jorge Brando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 27440

Vistos.

Defiro pleito retro.

Expeça-se o necessário.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 1366-40.2013.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. G. Filho - ME, Jaime Gonçalves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ”.Desta forma, considerando que a empresa executada não foi 

encontrada para citação, defiro o pedido de inclusão no polo passivo do 

(a) sócio (a) JAIME GONÇALVES FILHO, e redirecionamento desta 

execução fiscal ao (s) mesmo (s), na qualidade de sócios 

responsáveis......Cite-se o (s) SÓCIO (s) devedor (es) para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora.Advirta-se, outrossim, 

que o não pagamento ou a ausência de garantia da execução implicará na 

livre penhora de bens, quantos bastem para assegurar o Juízo.Havendo 

penhora, proceda-se, desde logo, à descrição pormenorizada e avaliação 

do bem, fazendo constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, 

intime-se a parte devedora para, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 12, §§ 1.º, 2.º e 3.º, 

da Lei n.º 6.830/1.980.Cientifique-se a parte Exequente que a mesma 

deverá suportar as despesas com diligências dos oficiais de justiça, 

correios e fotocópias, por não constituírem custas ou emolumentos 

[ S ú m u l a  n º  1 9 0  d o  S T J ;  A r t .  4 6 0 ,  §  2 º , 

C.N.G.C.].Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 17 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 9908 Nr: 1064-21.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - C E F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Porto Esperidião Ltda, Francisco 

Messias da Costa, Adir Busar Raimundo, Marco Antônio Marques dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:7.301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1064-21.2007.811.0098

Código: 9908

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 64/65, suspendendo o feito pelo prazo de 01 (um) 

ano, remetendo-se ao arquivo sem baixa na distribuição.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o Exequente para o real e 

regular impulsionamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8676 Nr: 21-59.2001.811.0098

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Everaldo Cardoso Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Porto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 AUTOS/CÓDIGO 8676

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54162 Nr: 650-76.2014.811.0098

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ouro Fino Agronegócio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Marinho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:156.052 OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 AUTOS Nº 650-76.2014.811.0098

CÓDIGO 54162

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 87, regularizando as notificações.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50851 Nr: 361-17.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904/MT

 AUTOS/CÓDIGO 50851

Vistos.

Intime-se o MP para manifestar.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30832 Nr: 334-68.2011.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Vanessa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:MT 16008, Sergio Antonio Rosa - OAB:MT/4153, 

Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 334-68.2011.811.0098

Código: 30832

Vistos.

Considerando a manifestação da Procuradoria Federal no Estado de Mato 

Grosso às fls. 90-v, em atenção à decisão de fl. 85, determino a 

INTIMAÇÃO do município de PORTO ESPERIDIÃO-MT, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Não impugnada a execução no prazo em epígrafe, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, será expedido, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal.

Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá ser 

objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião MT, 17 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51734 Nr: 1229-92.2012.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeziel Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Autos: 1229-92.2012.811.0098

Código: 51734

Vistos.

Tendo em vista que o valor depositado nos autos às fls. 209/210, 

refere-se a cumprimento voluntário da sentença conforme expressa a 

petição de fls. 204-208, não verifica-se óbice à sua liberação, haja vista 

tratar-se de parcela incontroversa.

Assim, DEFIRO o pedido de levantamento do respectivo valor depositado 

às fls. 209/210, conforme requerido à fl. 227, procedendo-se com a 

devida vinculação, transferência e consequente expedição do alvará, 

observando-se o provimento 68 da CNJ.

Após, notifiquem-se as partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre o que entenderem de direito, inclusive se persiste na 

nomeação de perito para elaboração dos cálculos, cuja custa será 

suportada pelas partes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52269 Nr: 389-48.2013.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keneti Antero de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atibaia Comércio, Exportação e Importação 

LTDA, XPTOMT Umuarama de Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, 

Umuarama Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline AP. de Camargo - 

OAB:361.690-SP, Tatiana Gurjão Silveira - OAB:209.690/SP, Tomás 

de Locio e Silva Cardoso - OAB:244.255/SP

 Autos: 389-48.2013.811.0098

Código: 52269

Vistos.

Indefiro o pedido autoral de fls. 258/259, quanto à remessa dos autos ao i. 

Contador Judicial, posto que o requerimento de cumprimento de sentença 

deve ser instruído da respectiva planilha de cálculos elaborada pelo 

Exequente, conforme determinação do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter: [...]

Portanto, notifique-se o Exequente para juntar a planilha de cálculos, no 
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prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64335 Nr: 1272-19.2018.811.0098

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Garcia Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelino Pinto Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ato contínuo, NOMEIO o Requerente, Sr. WILLIAN GARCIA DUARTE, como 

CURADOR para gerir o patrimônio do Ausente, promovendo o devido 

levantamento para posterior arrecadação.Conforme artigo 24 do Código 

Civil, delimito e fixo os poderes e obrigações do Curador ora nomeado, 

para determinar:a)A representação do Ausente perante quaisquer órgãos 

e repartições, atuando judicial ou extrajudicialmente, em qualquer Juízo e 

instância, em especial no inventário de sua genitora Sra. ANA PINTO 

DUARTE, falecida em 25/04/2015, CPF.801.461.471-20, conforme Certidão 

de óbito matricula nº 06449301552015400004125000105116, com 

poderes especiais para:• firmar declarações de bens, herdeiros e 

partilhas, concordar com os cálculos de avaliações e respectivas 

partilhas, outorgar e assinar Escritura Pública e outros documentos; 

nomear/destituir advogado;•Efetivar concordar com partilha amigável, 

receber direitos, domínios, ações jus e posse, concordar e/ou com a 

cláusula ad judicia et extra, discordar com nomeação de 

inventariante;•Representar o ausente perante quaisquer Serviços 

Registrais e Notariais, repartições e Órgãos Públicos em geral, mormente, 

a Receita Federal, Agência Fazendária Estadual, Prefeituras municipais, 

serventias Judiciais e Extrajudiciais, podendo requerer o que fizer 

necessário para a finalidade de gerir o patrimônio do Ausente, inclusive 

certidões, avaliações, emissão e pagamento de guias de recolhimento de 

ITCD e ITBI, quando necessárias.b)Em todas as atuações do Curador, É 

VEDADO A DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL do ausente, sem a devida 

autorização judicial.c)Fica obrigado a promover o levantamento dos bens 

do ausente e manifestar-se no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para 

posterior e devida arrecadação e chamamento do ausente para entrar na 

posse de seus bens, conforme art. 744 e 745 do CPC.d)....Vistas ao 

Ministério Público, para a devida cota Ministerial.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64282 Nr: 1246-21.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FDdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR DUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320, afastada a aplicação do art. 330, todos do Código de 

Processo Civil.Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, 

verifica-se que a parte autora comprovou no presente momento não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, mormente por não possuir renda mensal 

fixa conforme documentos acostados aos autos, preenchendo os 

requisitos legais.Logo, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e da Lei 1.060/1950, no 

que couber, em obediência ao mandamento constitucional de livre acesso 

ao Judiciário, conforme art. 5º, XXXV, da Carta MagnaDiante da 

peculiaridade e relevância do feito, determino a realização de estudo 

psicossocial com os menores e seu genitor, no domicilio destes, com o 

intuito de apurar a real situação em que se encontram os infantes, sempre 

com vistas ao melhor interesse da criança e adolescente, dentre outros, 

as condições emocionais, relacionamento com o Requerido, saúde, higiene 

e educação, cujo laudo deverá ser acostado aos autos no prazo de 07 

(sete) dias.Com a juntada do laudo, vistas ao Ministério Público para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.Após parecer do Parquet, 

conclusos para análise dos demais pedidos, inclusive quanto à tutela 

provisória.Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.Porto 

Esperidião-MT, 21 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 877-71.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedito de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 877-71.2011.811.0098.

CÓDIGO 31381.

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BENEDITO DE 

ARRUDA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 À fl.139 a parte requerida apresentou a peça de impugnação ao 

cumprimento de sentença devidamente acompanhada dos cálculos.

À fl.141 a parte autora concorda com os cálculos apresentados pela parte 

requerida.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte requerida, conforme fl.139, 

apresentou devidamente os cálculos no valor de R$ 22.450,02 (vinte e 

dois mil quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos) referente às 

verbas pretéritas e R$ 1.459,67 (um mil quatrocentos e cinquenta e nove 

reais e sessenta e sete centavos) referente aos honorários advocatícios, 

bem como, a parte autora às fls. 141, concorda com os cálculos 

apresentados pela parte requerida.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerida deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerida 

às fls. 139, no valor de R$ 22.450,02 (vinte e dois mil quatrocentos e 

cinquenta reais e dois centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

1.459,67 (um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete 

centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25970 Nr: 341-02.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Autos: 341-02.2007.811.0098

Código: 25970

Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo, tendo em vista a ciência da Executada à 

fl. 131-v, para posterior homologação, se for o caso.
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Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26233 Nr: 607-86.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Emilia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B, 

Mauricio de Carvalho - OAB:MT/10052A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 607-86.2007.811.0098

Código: 26233

Vistos.

Aguarde-se o decurso de prazo, tendo em vista o teor da certidão de fl. 

163, certificando-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59098 Nr: 1315-24.2016.811.0098

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODOLFO GUSTAVO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Glória D'Oeste/MT, Nilton 

Borges Borgato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:MT 21.789, VOLNEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:MT 14.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 59098

Vistos.

Manifeste-se a parte autora acerca das informações prestadas.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29372 Nr: 422-43.2010.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izael José Nespoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 422-43.2010.811.0098

Código: 29372

Vistos.

Notifique-se o Autor/Exequente para, querendo, apresentar impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31553 Nr: 1049-13.2011.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Bazam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1049-13.2011.811.0098

Código: 31553

Vistos.

Notifique-se o Autor/Exequente para manifestar-se quanto à petição de 

fls. 176-178, no prazo de 15 (quinze) dias, adotando as providências 

comprobatórias necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50073 Nr: 1260-49.2011.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Martins Deusdará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1260-49.2011.811.0098

Código: 50073

Vistos.

Notifiquem-se as partes, para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto aos cálculos elaborados pelo Contador Judicial às 

fls. 169, certificando-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63120 Nr: 564-66.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério dos Santos Bachega, Adrielle dos Santos 

Bachega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Marinho Rodrigues, APARECIDO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITEM-SE o(s) devedor(es) no(s) endereço(s) apontado(s) pela parte 

exequente em petição retro, para pagar em 03 (três) dias, o valor integral 

da dívida (art. 829 do CPC) ou, querendo, opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data de 

juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II do CPC) e artigos 914 

e 915 também do CPC.Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à 

penhora de bens, descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, 

fazendo constar o valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem 

como intimando o executado a respeito dos atos processuais praticados, 

conforme art. 154, V, art. 841 e seguintes do CPC.Intime-se a parte 

executada para que, no prazo para embargos, caso queira, uma vez 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do 

CPC).Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º do CPC).Intime-se o Exequente para 

recolher a diligência do Oficial de Justiça em 30 dias.Caso o Oficial de 

Justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o arresto de bens 

quantos bastem para garantir a execução.Nos 10 (dez) dias seguintes à 
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efetivação do arresto proceda-se o meirinho com as diligências 

insculpidas no art. 830, §1º do CPC.Inexistindo bens a serem penhorados, 

notifique-se o Exequente para manifestar-se sobre o que entender de 

d i re i to  no prazo de  15  (qu inze)  d ias  e  vo l tem-me 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30439 Nr: 1492-95.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Borges da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja 

Faustino, Ademir Ferraz Ramos, Adão Salvador da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 AUTOS Nº 2007/20.

CÓDIGO 21618.

Vistos.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61049 Nr: 940-86.2017.811.0098

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Benedita Mendonça de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 940-86.2017.811.0098.

CÓDIGO 61049.

Vistos.

Intimem-se as partes para manifestarem quanto ao laudo de constatação 

retro.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58020 Nr: 524-55.2016.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Reginaldo Correia Martins, Rosimeire Correia 

Martins, Rosangela Martins Padovani, Angela Martins Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nilton Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 AUTOS Nº. 524-55.2016.811.0098.

CÓDIGO Nº. 58020.

Vistos.

Conforme fls. 96, DETERMINO a suspensão do presente feito no prazo de 

90 (noventa) dias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31209 Nr: 705-32.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Maria Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 705-32.2011.811.0098.

CÓDIGO 31209.

Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 Após, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, intime a 

Autarquia Federal para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

Se não houver impugnação, deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem 

como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 

85, também do CPC.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51631 Nr: 1129-40.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1129-40.2012.811.0098

Código: 51631

Vistos.

Trata-se de ação ordinária, ajuizada por ADEMILSON RODRIGUES DA 

SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), 

pleiteando o benefício do auxílio doença e sua conversão em 

aposentadoria por invalidez.

Percorrida a devida marcha processual, a sentença de improcedência foi 

prolatada às fls. 76-80, da qual fora interposto recurso de apelação 

mantendo a decisão do juízo a quo.

Instado a manifestar-se, o Requerente pugna pela extinção do feito.

É o relatório.

 Decido.

Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência do transito em julgado da 

sentença de improcedência, haja vista já esgotado os recursos 

pertinentes, restando mantida incólume a decisão proferida por este juízo, 

sendo a extinção, medida que se impõe.

Portanto, diante do exposto nos autos, conforme sentença (fls.76-80) e 

respectivo acórdão de fl. 98, JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53307 Nr: 1363-85.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Lemes do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral de Cuiabá/MT, Hospital Amecor, 

Município de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 53307

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA proposta por MANOEL LEMES DO PRADO em 

desfavor do HOSPITAL GERAL DE CUIABÁ e MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

 Compulsando os autos, verifica-se que o objeto da presente demanda era 

tão somente de realizar a cirurgia do paciente, não havendo nenhum outro 

pedido acessório.

 À fl. 87, o Órgão ministerial requereu pela extinção do processo, uma vez 

que informa o Requerente a realização da cirurgia a aproximadamente 01 

(um) ano (fl. 86).

Pelo exposto, ante o cumprimento da demanda, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do 

CPC.

Deixo de condenar a parte requerida, ante a gratuidade judiciária.

Após o transito em julgado, não sendo nada requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53515 Nr: 92-07.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Graciele de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 92-07.2014.811.0098

Código: 53515

Vistos.

De proêmio, determino que seja procedida a regularização dos registros e 

da autuação do feito, fazendo-se constar que o feito encontra-se em fase 

de cumprimento/execução de sentença.

Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil c/c artigo 130 da Lei 

n.º 8.213/91, INTIME-SE a Autarquia Federal para impugnar a execução no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Se não houver impugnação, será requisitado o pagamento por intermédio 

do Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

expedindo-se o ofício requisitório, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53672 Nr: 227-19.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 227-19.2014.811.0098.

CÓDIGO 53672.

Vistos.

Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da 

parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão 

ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53998 Nr: 514-79.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Souza Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 514-79.2014.811.0098.

CÓDIGO 53998.

Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 Após, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, intime a 

Autarquia Federal para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

Se não houver impugnação, deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem 

como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 

85, também do CPC.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50637 Nr: 2642-52.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vivandir Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Assunção Beltramini - 

OAB:12472/MT, José Paulo de Assunção - OAB:12.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2642-52.2008.811.011

Código: 50637

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 224, informando a não localização do 

Autor, notifique-se o n. causídico para manifestar-se quanto à aludida 
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certificação, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26262 Nr: 637-24.2007.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Justina de Jesus França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:MT-2515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo da Requerente no montante de 

no importe de R$ 20.139,73 (vinte mil cento e trinta e nove reais e setenta 

e três centavos), já inclusos os honorários advocatícios no valor de R$ 

1.334,42 (um mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois 

centavos), conforme consta em fl. 127-verso.Oficie-se a autoridade 

responsável pela autarquia requerida para que proceda com o pagamento 

da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, II, CPC].Expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de PRECATÓRIOS/RPV (Requisição de Pequeno Valor) em favor da 

exequente conforme art. 100, CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante 

valores.Posteriormente, com a disponibilização dos valores, determino a 

respec t i va  v i ncu lação  e  exped i ção  do  a l va rá  pa ra 

pagamento/levantamento do montante, observando-se os procedimentos 

do Provimento 68 do CNJ.Após intime-se a patrona da parte autora para 

que informe se foram resguardados os direitos de seu cliente.Nada sendo 

requerido, ou, atendidos os direitos do Autor, remetam-se aos arquivos 

com as baixas e anotações de estilo, conforme sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 20 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53539 Nr: 116-35.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 53539

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52629 Nr: 722-97.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Faria de Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzimar Paulino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 AUTOS/CÓDIGO 52629

Vistos.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62521 Nr: 175-81.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121-O, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 AUTOS Nº 1509-34.2010.811.0098.

CÓDIGO 30456.

Vistos.

Considerando a manifestação retro, dê-se vistas dos autos à parte autora 

para manifestação.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64071 Nr: 1140-59.2018.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECdM, FCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1140-59.2018.811.0098

CÓDIGO 64071

Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, prosseguindo o feito sob as advertências legais do Código de 

Processo Penal.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61016 Nr: 914-88.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro da Silva Silvério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento de Trânsito do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 914-88.2017.811.0098

CÓDIGO 61016

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE MULTA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizado por JOÃO PEDRO DA 

SILVA SILVERIO em desfavor de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 

MATO GROSSO, todos devidamente qualificados.

Juntou documentos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 801 de 854



Distribuído os autos no dia 24/07/2017.

Após cuida-se de requerimento de desistência da ação manifestado pela 

parte autora por não ter condições de arcar com as custas e taxas 

processuais se, o prejuízo de seu sustento e da sua família.

Ante o petitório, Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Isento o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51422 Nr: 931-03.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jorge Luis Carreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135, Lúcio Júnior Bueno Alves - OAB:15.733/MT, Luiz 

Gonçalves de Seixas Filho - OAB:15699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Nelson Paschoalotto - 

OAB:MT/8.530-A

 Autos: 931-03.2012.811.0098

Código: 51422

Vistos.

Intime-se o devedor para o cumprimento/pagamento do valor indicado na 

petição de fls. 115, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado 

que a ausência do pagamento em tal interregno, importará na aplicação da 

multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, §1º, do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado de 

penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de Setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50691 Nr: 84-05.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cruzeiro D'Oeste Ltda-ME, Solimar 

Batista de Menezes, Sandra Vieira Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271/SP, 

Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 AUTOS Nº 84-5.2011.811.0098

CÓDIGO 50691

Vistos.

Intimem-se os executados para manifestarem sobre as fls. Retro.

Às providências. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28287 Nr: 373-36.2009.811.0098

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Fransérgio de Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2009/123

Código: 28287

Vistos.

Notifique-se o Exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto à petição de fls. 68/73, sob pena de preclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26341 Nr: 716-03.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 716-03.2007.811.0098

Código: 26341

Vistos.

Manifeste-se a parte Autora/Exequente quanto à certidão de fl. 143, sobre 

o que entender de direito, com vistas a corrigir o polo ativo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55251 Nr: 125-60.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B, Paula 

Regina Cardoso - OAB:15506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 125-60.2015.811.0098

Código: 55251

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum pleiteando aposentadoria rural 

por idade, proposta por LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, em desfavor 

de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 A sentença de procedência foi proferida às fls. 46/47, da qual o 

Requerido interpôs o recurso de apelação e suas razões às fls. 62/73, 

sendo contrarrazoado às fls. 77/87.

Nos termos do art. 1010, §3º do CPC, remetam-se os autos ao e. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 19 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 802 de 854



 Cod. Proc.: 57549 Nr: 164-23.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIO GABANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 164-23.2016.811.0098

Código: 57549

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum pleiteando aposentadoria rural 

por idade, proposta por ADÉLIO GABANHA, em desfavor de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 A sentença de procedência foi proferida às fls. 46/47, da qual o 

Requerido interpôs o recurso de apelação e suas razões às fls. 59/65, 

sendo contrarrazoado às fls. 69/76.

Nos termos do art. 1010, §3º do CPC, remetam-se os autos ao e. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26431 Nr: 807-93.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio Soares de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas Pinheiro - OAB:

 Autos: 2007/524

Código: 26431

Vistos.

Conforme decisão de fl. 143, tendo em vista o ofício à fl. 147, proceda-se 

a devida vinculação a estes autos e expedição do respectivo alvará para 

levantamento do valor, conforme requerido às fls. 141/142, 

observando-se o disposto no provimento 68 do Conselho Nacional de 

Justiça.

Após, notifique-se o autor para manifestar-se quanto à satisfação do 

direito pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27589 Nr: 967-84.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Sié

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 967-84.2008.811.0098

Código: 27589

Vistos.

De proêmio, determino que seja procedida a regularização dos registros e 

da autuação do feito, fazendo-se constar que o feito encontra-se em fase 

de cumprimento/execução de sentença.

Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil c/c artigo 130 da Lei 

n.º 8.213/91, INTIME-SE a Autarquia Federal para impugnar a execução no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Se não houver impugnação, será requisitado o pagamento por intermédio 

do Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

expedindo-se o ofício requisitório, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31189 Nr: 685-41.2011.811.0098

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 685-41.2011.811.0098.

CÓDIGO 31189

Vistos.

Defiro o pleito retro, conforme requerido pela parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50699 Nr: 58-70.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Silva da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minel Comércio de Madeiras LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonçalves de Seixas 

Filho - OAB:15699/MT

 AUTOS Nº 58-70.2012.811.0098

CÓDIGO 50699

Vistos.

Intime-se o advogado constituído nos autos às fls. 57/58, para 

manifestar-se conforme determinado ás fls. 138.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52736 Nr: 829-44.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Antero Cortez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14.391, Julio Cesar Massan Nichols - OAB:MT/11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14.391, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, Paulo 

Vinicio Porto Aquino - OAB:14250, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333

 AUTOS Nº 829-44.2013.811.0098.

CÓDIGO 52736.

Vistos.

Tendo em vista que já transcorreu o prazo requerido, intime-se a parte 

requerida para depositar os honorários periciais.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62254 Nr: 37-17.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAMRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 37-17.2018.811.0098

CÓDIGO 62254

Vistos.

Trata-se de BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada 

pelo BANCO RCI BRASIL S/A em face do ELCIDO FELIPE DOS SANTOS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 45, o requerente, requereu a desistência do processo, haja vista 

não mais existir o interesse processual, mediante regularização do 

contrato pelo requerido.

É o relato do necessário.

 Decido.

Em face do exposto, com espeque no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais, contudo suspendo 

sua exigibilidade, nos termos da Lei Estadual n°. 7.603/01.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 859-16.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE DA ROCHA MENCACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 859-16.2012.811.0098

CÓDIGO 51351

Vistos.

Expeça-se o competente alvará na forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária a ser indicada 

pelo autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55629 Nr: 701-05.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BSDSC, DMSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

das intimações (mandados/Carta/Carta Precatória), se necessário em 

virtude da designação de audiência para a data de 27 de abril de 2018, 

consigno seus respectivos códigos e horários para realização da 

audiência preliminar.

Processo código 41903 às 13h00m (MT)

Processo código 49578 às 13h20m (MT)

Processo código 45685 às 14h00m (MT)

Processo código 53052 às 14h20m (MT)

Processo código 39552 às 14h40m (MT)

Processo código 56098 às 15h00m (MT)

Processo código 56288 às 15h20m (MT)

Processo código 56261 às 15h40m (MT)

Processo código 56296 às 16h00m (MT)

Processo código 56777 às 16h20m (MT)

Processo código 56721 às 16h40m (MT)

Processo código 55629 às 17h00m (MT)

Processo código 51996 às 17h20m (MT)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55332 Nr: 610-12.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ANTONIO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Porphirio P. dos 

Santos - OAB:24.492/MT

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 30 

de novembro de 2018, às 19h30 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 32205 Nr: 991-93.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 
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intimar a parte requerida, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

manifeste anuência no pedido de levantamento pela requerente, dos 

valores depositados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40595 Nr: 726-86.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Valdir Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPG – DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Francisco Ruivo - 

OAB:203.688/SP

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerida, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

se manifeste acerca dos embargos declaratórios de ref. 67.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 19058 Nr: 854-82.2011.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO GUILHERME DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:122.626/SP

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Requerida, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

manifeste anuência no levantamento dos valores pela parte Requerente.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32884 Nr: 1336-62.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERCILEY MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON TOMAZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 

8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALCRÉCIA DA 

SILVA MARQUES FRANCISQUETI, para devolução dos autos nº 

1336-62.2013.811.0079, Protocolo 32884, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52482 Nr: 1412-94.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilza Colaço de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52549 Nr: 1453-61.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52564 Nr: 1467-45.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivea Rodrigues Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53037 Nr: 1751-53.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Negrini Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 
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finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52373 Nr: 1347-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Catia de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52406 Nr: 1369-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52451 Nr: 1393-88.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52484 Nr: 1413-79.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Padilho Colaço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52428 Nr: 1378-22.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilha Emiliano Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52550 Nr: 1454-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma Maria dos Santos Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38658 Nr: 203-61.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 
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finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do estudo social (referência 74).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52546 Nr: 1450-09.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Maiza Pereira Neves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52545 Nr: 1449-24.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52541 Nr: 1445-84.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52526 Nr: 1434-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisiane de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52407 Nr: 1370-45.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eguinaldo Junior Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52353 Nr: 1340-10.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olecir Viana Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52450 Nr: 1392-06.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseny Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 
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Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52553 Nr: 1457-98.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelson Moreira de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54519 Nr: 2721-53.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleriton Braga de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 Processo nº 2721-53.2018.811.0052 – Código 54519

Vistos, etc..

Dê-se VISTA ao Ministério Público para ciência e/ou manifestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53033 Nr: 1747-16.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42161 Nr: 8-42.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Jacinto de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca da juntada de referência 

54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52528 Nr: 1435-40.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerindo Clara Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52409 Nr: 1372-15.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Martins Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52551 Nr: 1455-31.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adiel Ricardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 
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finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52552 Nr: 1456-16.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eber Inácio Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52408 Nr: 1371-30.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52547 Nr: 1451-91.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina Cordeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52543 Nr: 1447-54.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildo Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52461 Nr: 1397-28.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Maria de Souza Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52413 Nr: 1375-67.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53031 Nr: 1745-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemeire Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 
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Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52533 Nr: 1438-92.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celi Maria dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52531 Nr: 1437-10.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela dos Santos Silva Preisigke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52544 Nr: 1448-39.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igor Mamedes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52499 Nr: 1422-41.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52565 Nr: 1468-30.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivan Bispo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52567 Nr: 1469-15.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria D’Anunciação de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado da PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50848 Nr: 636-94.2018.811.0052

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 
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- OAB:5701/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Por todo exposto, DETERMINO que seja realizado o bloqueio de R$ 

17.000,00 (dezessete mil reais), pelo sistema BACENJUD, das contas 

pertencentes ao ESTADO DE MATO GROSSO, visando garantir 

emergencialmente o fornecimento do(s) remédio(s) necessário(s).Acerca 

desta “decisium”, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso, nos termos do 

artigo 183 do CPC.Uma vez comprovado nos autos a aquisição do 

medicamento, juntando as notas fiscais referentes aos custos, 

DETERMINO a transferência do respectivo valor à conta bancária 

constante nos autos.Após, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado como 

satisfação da obrigação.Tendo em vista que a parte autora cumpriu a 

determinação de ref. 21, bem como comprovou ser pobre na forma da lei 

(ref. 27), DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do 

CPC.CUMPRA-SE com celeridade, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53339 Nr: 1961-07.2018.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Ferreira Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 1961-07.2018.811.0052 – Código53339

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 09 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 09H00MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33501 Nr: 464-94.2014.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/O

 Processo nº 464-94.2014.811.0052 – Código 33501

Vistos, etc..

Em detida análise, considerando a devolução da carta precatória com a 

audiência de apresentação do adolescente, DETERMINO a intimação 

pessoal do menor infrator e seus pais/responsáveis legais, para que 

informe se tem condições financeiras de constituir causídico ou, diante de 

hipossuficiência financeira, externar o desejo de patrocínio por defensor 

dativo neste feito, devendo o Sr. meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS para eventual nomeação de dativo visando a 

apresentação de defesa prévia e prosseguimento do feito.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 30102 Nr: 1294-65.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercílio Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O

 1. A CITAÇÃO POR EDITAL do requerido, com o prazo de 20 (vinte) dias 

para sua regular ciência e fruição do prazo legal para expressa 

manifestação, observando na espécie o regramento do art. 256ss, CPC.

2. Após, não havendo manifestação de requerido, desde já NOMEIO como 

curador especial o Dr. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 

22398/0, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Intime-se o advogado nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente a contestação.

 Transcorrido o prazo, VISTA ao Ministério Público para pugnar o que 

entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34350 Nr: 1079-84.2014.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Claudio Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 Código: 34350

Vistos etc.,

Verifico que ocorreu o trânsito em julgado do Acórdão proferido nos 

presentes Embargos à Execução, que desproveu o recurso de apelação e 

manteve o afastamento da multa diária, já que o Recurso Especial 

interposto não foi admitido, DETERMINO:

1) A JUNTADA de cópia do acórdão de fls. 44/52 proferido nos presentes 

Embargos à Execução, bem como a petição de fls. 75/83 nos autos 

principais de código 10023, CERTIFICANDO nos presentes autos;

2) Após traslado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54063 Nr: 2429-68.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Franco Silva - OAB:MT - 

22314-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

07/11/2018 às 12:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53730 Nr: 2226-09.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O, Janaína Franco Silva - OAB:MT - 22314-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

07/11/2018 às 12h45min.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50260 Nr: 388-31.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dalbem da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração de referência 19.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-29.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALAN CARLOS ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 24 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000290-29.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-14.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCO VINICIO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 24 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/11/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000291-14.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-96.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCO VINICIO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 24 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/11/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000292-96.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32350 Nr: 810-79.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Pinto Ferreira, José Carlos Rodrigues, 

Reinaldo Pereira da Silva, Ronielton Bento da Silva, Roney Souza 

Rodrigues, Antonio Marcos Rodrigues de Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONEY SOUZA RODRIGUES, Rg: 

MG-16552151, Filiação: José Carlos Rodrigues e Geni das Graças Aquino, 

data de nascimento: 01/02/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-, 

solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone (37) 99941-1493 e atualmente 

em local incerto e não sabido ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO 

SILVA, Cpf: 02653756145, Rg: 1.175.918, Filiação: Antonia Rodrigues de 

Araújo Silva, data de nascimento: 10/11/1986, brasileiro(a), natural de 

Altamira-PA, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR RONIELTON BENTO DA SILVA (1), CRISTIANO PINTO 

FERREIRA (2), JOSÉ CARLOS RODRIGUES (3), RONEY DE SOUZA 

RODRIGUES (4), REINALDO PEREIRA DA SILVA (5) E ANTÔNIO MARCOS 

RODRIGUES DE ARAÚJO SILVA (6), devidamente qualificado nos autos, 

como incursos nas penas do crime capitulado no artigo, 354, caput, do 

Código Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Batista 

Nascimento, digitei.

Rio Branco, 12 de setembro de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-13.2018.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO TOMAZELLI (REQUERENTE)

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-73.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

OZIAS CAMILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-34.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-03.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDSON RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

ELLEN BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CARTOES SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-95.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

KAREN VANESSA LEAL ARAGAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-35.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010351-92.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (REQUERENTE)

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

COMERCIO DIGITAL BF LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-19.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MOACI BARBOSA ROCHA (REQUERENTE)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000072-35.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DE JESUS FERREIRA (EXEQUENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-30.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000063-73.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

ENIVALDO DE OLIVEIRA MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-82.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

IRINEIA MENDES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-82.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-66.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-97.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO C. SOUZA - ME (REQUERENTE)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-32.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE ALVES VALE (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DAIANY BENJAMIM DA VITORIA (TESTEMUNHA)

KILMARA JULIA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-08.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

IAGO PERONICO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (ADVOGADO(A))

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-82.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU ROSA (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-19.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI TETZLAFF MIRANDA LEMOS (REQUERENTE)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-32.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA LOURES DE LAET (REQUERENTE)
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CHARLES DE PAULA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-16.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RIO BRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LONGO DE ARAUJO (REQUERIDO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000065-43.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (EXECUTADO)

EDUARDO PIMONT POSSAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54330 Nr: 2370-19.2013.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geralda Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do feito 

sem resolução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 4438 Nr: 1668-93.2001.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcelo Joventino Coelho, Lélio Teixeira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Conti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Teixeira Coelho - 

OAB:OAB/MT 2070-A, Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a pesquisa juntada aos 

autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1118 Nr: 31-54.1994.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGR, CMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar sobre a pesquisa bacen/jud 

juntada aos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55067 Nr: 107-77.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentino Carmo da Silva, Paulo Aureliano da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar sobre a pesquisa bacen/jud 

juntada aos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54211 Nr: 2261-05.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdA(, APdAA(, EMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdGPA, MHPAdFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT 6.730, Roberto Euripedes da Silva Junior - 

OAB:OAB/MT 18.049
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 Vistos.

Intime-se a parte autora, através de seu procurador, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente manifestação acerca da cota ministerial de fl. 

176.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55490 Nr: 452-43.2014.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Elias Queiroz, Ana Benedita da Silva Queiroz, 

Moacir Elias Queiróz, Nelson Sousa Pinto, Celia Elias Queiros Pinto, Geruza 

Alves de Oliveira Queiroz, Aracy Elias Queiroz, Oswaldo de Freitas 

Queiroz, Cleber Batista da Silva, Sueli Elias Queiroz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

3.562-B, Paulo Eurico Marques Luz - OAB:OAB/MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de fls. 362/368, foi apresentado no prazo legal. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar os autores, para apresenrtar as contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84726 Nr: 3264-19.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de 

R$10,50(dez reais cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro São Benedito , a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84758 Nr: 3287-62.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

365,00(trezentos e sessenta e cinco reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Município de Jangada MT, a ser ser recolhido através de Guia 

de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode 

ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente 

da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 639 Nr: 33-53.1996.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abib Haddad e Maria Rosângela P. Haddad, 

Antonio de Andrade, Emilio Chiesse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-OAB/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3.056, 

Saionara Mari - OAB:OAB-5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ABIB HADDAD e OUTROS, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Em petitório de fls.350/352, a parte exequente pleiteia a extinção do 

processo executivo uma vez que obteve a satisfação do crédito através 

da composição amigável com as partes executadas.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Nos termos do que vaticina o art. 924, III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo de execução quando o executado obtiver por 

qualquer meio a extinção total da dívida.

Assim, noticiando a parte exequente que obteve a satisfação do crédito 

através de meio extrajudicial, impõe-se reconhecer a necessidade de 

arquivamento dos presentes autos, julgando extinta a presente execução, 

com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o presente 

demanda, com fulcro no art. 924, inciso III do CPC e, por conseguinte, 

determino o imediato arquivamento do feito com as anotações e baixas 

necessárias.

Por oportuno, determino que seja dada baixa em eventuais constrições 

judiciais efetuadas no transcurso do processo.

Em relação às custas e honorários advocatícios, estás deverão ser 

adimplidas conforme acordo pactuado pelas partes.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77840 Nr: 3977-28.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN BULHÕES DE LIMA, Arnaldo de 

Barros Amaro, Diego Monge de Souza Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, Everton Henrique de 

Moraes Barradas - OAB:21176, Wesley Robert Amorim - OAB:6.610

 Certifico e dou fé que não consta o endereço da Testemunha MARIA DE 

FATIMA GOMES, arrolada pelo Denunciado Arnaldo de Barros Amaro, 

assim sendo, intimo a parte requerida para que informe o endereço da 

testemunha descrita acima, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54194 Nr: 2246-36.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - 

OAB:10777, João Clovis Antoniacomi - OAB:3407MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 817 de 854



considerando que estes autos baixaram da 2ª Instância, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50656 Nr: 583-86.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Muniz Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco autor, para manifestar sobre a carta 

precatoria juntada aos autos, bem como requerer o que entender de direito 

no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 36884 Nr: 350-94.2010.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP SERVICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT, ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:, Nelson Paschoalotto - OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de Ação Monitória aforada pelo Banco Santander em 

face de Top Service Administração e Serviços Ltda .Pela decisão de fls. 

103 determinou-se a manifestação da parte Requerente, quanto a citação 

da parte Requerida. Intimada, a esta permaneceu inerte quanto a este 

ponto.Vieram-me os autos conclusos.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.A desídia da parte Requerente culmina no entendimento acerca de 

seu desinteresse na continuidade deste processo, impondo sua extinção, 

à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil.Este Juízo não pode ficar 

à mercê da parte autora, aguardando sua boa vontade em termos de 

prosseguimento. Há diversos outros feitos a serem analisados, bem como 

metas a alcançar. Aliás, o colendo CNJ é exigente no atingimento de suas 

metas, o que determina a pronta atuação do Poder Judiciário para 

prestação da tutela jurisdicional.Neste sentido: “(...).”DISPOSITIVO.Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem resolução de 

mérito, o presente processo manejado Banco Santander em face de Top 

Service Administração e Serviços Ltda, à luz do art. 485, III, do NCPC. Sem 

custas ou honorários. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Após transitado em julgado, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78363 Nr: 1618-76.2016.811.0053

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNADS, MDSADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Vistos etc.

1. Requisite-se o laudo definitivo postulado à Ref: 48.

2. Considerando que o defensor dativo (Ref: 49)participou unicamente de 

uma audiência de continuação, FIXO, a título de honorários advocatícios, a 

quantia de 01 (uma) URH.

 Expeça-se a certidão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86162 Nr: 851-67.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, ajuizada por Carlos Alberto de 

Alencar, em face de Mateus Gabriel de Pinho, devidamente representado 

por sua genitora Flavia Cristiane de Pinho.

Conforme abordado pela Defensoria Pública (ref. 13), e em consulta ao 

Sistema Apolo, verifico a existência de outra demanda, ainda em trâmite, 

envolvendo as partes, qual seja Ação de Alimentos n.º 

215-09.2015.811.0053 – Cód. 71269, que guarda relação com as 

questões discutidas nesta ação.

 Assim sendo, e, visando evitar decisões contraditórias, DETERMINO a 

reunião deste feito ao processo de código n.º: 71269, conforme dispõe o 

artigo 57 do CPC.

Após, venham-me todos conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87773 Nr: 1527-15.2018.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZETE GOMES DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEÃO DO CARMO 

PEREIRA - OAB:6185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO a intimação da parte Autora para que 

EMENDE a inicial, nos termos do art. 610 e seguintes do CPC, indicando, 

inclusive, demais herdeiros do de cujos, no prazo de trinta dias, a fim de 

que a ação possa ser recebida.A inércia ensejará extinção desta 

demanda, por presunção de desistência em relação à lide e abandono de 

causa (CPC, art. 485, III e VIII).Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86732 Nr: 1072-50.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO , 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, nos termos dos Enunciados 12 e 14 do Fórum Nacional de 

Saúde, não havendo comprovação da ineficácia ou a impropriedade do 

fármaco fornecido em rede pública - por meio de “relatório médico que 

indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio 

ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o 

diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), 

tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência 

ainda sobre a situação do registro na Anvisa -, é de indeferir o pleito 
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tutelar. Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos 

necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CITEM-SE os Requeridos para, no prazo legal, 

contestarem a presente ação. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82766 Nr: 1644-40.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA DE MOURA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO RICARDO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/10/2018 às 12:00 horas.

 INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87990 Nr: 1619-90.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA APARECIDA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE ARRUDA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe 

interprofissional deste Juízo (por analogia ao art. 168 do ECA), devendo o 

competente relatório ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias.Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 30/10/2018 às 

10:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a Autora.CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87909 Nr: 1584-33.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CONSTANTINO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - 

OAB:21282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado por Tereza Constantino Machado em face de Itaú Seguros 

S.A.No mais, CITE-SE a parte Requerida para, caso queira, apresentar 

defesa, no prazo legal.Defiro a prioridade na tramitação, eis que a parte 

Autora é pessoa idosa, bem como os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.Intime-se a parte autora por seu 

advogado. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80096 Nr: 471-78.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO TORRES, CARLOS 

EDUARDO NUNES DE MAMA, DILMA ALCÂNTARA BRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Souza Soligo - 

OAB:16.314 - MS, Ana Claudia Aparecida Lisboa - OAB:9558, Fabiana 

Orrlandi Eduardo - OAB:9522, Roberto Soligo - OAB:2464-B MS, 

RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 [...] Desta feita, entendo que o caso não se enquadra nas hipóteses de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), e, portanto, DESINGO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 

13h30min.INTIMEM-SE o Ministério Público, os acusados pessoalmente, os 

advogados de defesa (DJE), e as testemunhas arroladas que residirem 

nesta comarca.EXPEÇA-SE carta precatória para Cuiabá/MT para a 

realização das oitivas de Patrícia dos Santos Arruda e Rony de Abreu 

Munhos (endereço à Ref: 1, PDF – fl. 305). Mostra-se necessária a 

expedição para a referida comarca em atenção ao Ofício nº 

2154/2018-DOF (CIA nº 0021984-33.2018.8.11.0000), que restou 

determinado pela E. Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT que devem ser 

expedidas missivas na hipótese em que haja deslocamento de comarcas 

para testemunhas.EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Campo 

Grande/MS para a realização das oitivas de Araney Pereira Perrupato, 

Luiz Antonio de Oliveira e Neidson Andrade Lopes (endereços à Ref: 1, 

PDF – fls. 359/360).Quando da expedição da missiva, DEVERÁ a 

Secretária proceder a intimação dos advogados de defesa, conforme 

determina Súmula nº 273 do STJ.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88064 Nr: 1653-65.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELI DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19174/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação para implantação de benefício de prestação continuada 

BPC-LOAS, movido por Marieli da Silva Moraes em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Sustenta em apertada síntese que, a parte autora é portadora de CID 10 

M3.29: Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] não especificado, 

requerendo que seja julgada procedente a presente demanda para 

conceder o beneficio de prestação continuada em favor da parte autora.

RECEBO a inicial.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

Cite-se a autarquia requerida, para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183 do CPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 

344, ambos do Código de Processo Civil.

Por oportuno, DETERMINO ao assistente social do Juízo que realize estudo 

social na residência da parte Requerente, a fim de avaliar a sua 

vulnerabilidade social e a renda familiar, devendo o competente relatório 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias.
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Ademais, DEFIRO as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC/2015.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-67.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de setembro de 2018. À(o) Requerente 

Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO Endereço: RUA 

ARAGUAIA, 03, QUADRA 57, CHOAB MARECHAL RONDON, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 

NÚMERO DO PROCESSO: 1001018-67.2018.8.11.0053 VALOR DA 

CAUSA: $30,000.00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de 

Instrução e Julgamento e se realizará no dia Tipo: Instrução e Julgamento 

Sala: INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Data: 18/10/2018 Hora: 15:00 , no 

Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [PERDAS E 

DANOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: ODAIR ANTONIO 

FRANCISCO OAB: MT22451/O Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Pretendendo as partes produzirem prova testemunhal, deverá comparecer 

à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, 

apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que tiver (arts. 

33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de suas 

testemunhas, deverá as partes requererem tal providência, por escrito, no 

mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Assinado Digitalmente DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000472-46.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO (ADVOGADO(A))

NARCISO CLARO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de 

setembro de 2018. À(o) Requerente Nome: NARCISO CLARO DE SOUSA 

Endereço: SITIO PORTAO BRANDAO, PORTO BRANDAO, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000472-46.2017.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: $10,000.00 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará 

no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/11/2018 Hora: 14:00 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [ACIDENTE AÉREO]->PETIÇÃO (241) 

REQUERENTE: NARCISO CLARO DE SOUSA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: LUCIANA BRANDAO OAB: MT0013815A 

Endereço: R 206 QD 55, 44, ST 02, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-155 REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-44.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI (ADVOGADO(A))

CESAR SANTA ANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 24 de setembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-26.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENIRA GOMES FARIA (REQUERENTE)

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número do 

Processo: 1000290-26.2018.8.11.0053 Espécie: Ação indenizatória Parte 

Autora: Alcenira Gomes Faria Requerido: Município de Santo Antônio de 

Leverger Data e horário: Quarta-feira, 19 de setembro de 2018, às 

15h30min. PRESENTES Juiz de Direito: Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti Parte 

Autora: Alcenira Gomes Faria Advogada da requerida: Dra. Giselen 

Lacerda Gennari Gomes da Silva OCORRÊNCIAS Instalada a audiência, 
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verificou-se a presença das pessoas acima indicadas, bem como a 

ausência do município, apesar de intimado. DELIBERAÇÕES Ao final, pelo 

MM. Juiz foi deliberado o seguinte: “Vistos etc.. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante 

da existência de questões preliminares, passa-se à sua análise. Quanto à 

preliminar de incompetência deste Juizado Especial, também imperioso o 

afastamento da tese. Como reconhece a jurisprudência brasileira, somente 

nos casos em que a demanda não vier acompanhada de documentos 

necessários para satisfazer a pretensão judicial é que será necessária a 

realização de perícia médica. Neste sentido: “(...) 1. Inicialmente, cumpre 

ressaltar que afasto a necessidade de perícia arguida pela Recorrente, 

uma vez que os fatos podem ser julgados com as provas documentais 

produzidas nos autos pelas partes.(...)”. (PATRICIA CENI DOS SANTOS, 

Turma Recursal Única, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 

02/08/2018). (Destaquei). In casu, a parte requerente providenciou tais 

documentos, estando, pois, seu pedido inicial documentos hábeis ao 

julgamento, não havendo espaço, pois, para falar em necessidade de 

perícia médica. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 330, II, do Código de Processo Civil. In casu, mister 

termos em mente que alguns fatos restaram incontroversos na presente, 

já que aludidos pelo requerente na prefacial e reconhecidos pela requerida 

em sua defesa. São eles: (i) a colisão envolvendo o ônibus da 

municipalidade e o veículo descrito na exordial; (ii) os condutores da 

caminhonete eram agentes públicos e estavam a serviço do requerido; e, 

(iii) que o sinistro noticiado pelo requerente ocorreu em virtude de manobra 

indevida praticada pelos ocupantes da caminhonete. Tais fatos devem ser 

por incontrovertidos. Com efeito, o requerido limitou-se a rechaçar a 

existência e a extensão dos pedidos indenizatórios aventados na exordial, 

ensejando a presunção legal. Resta agora aferir a culpa pelo sinistro e 

imputar a respectiva responsabilidade a quem lhe couber. Neste sentido, 

reitere-se, o requerido, em sua defesa, não questiona o fato de que um 

seu agente público realizou manobra ilícita, e isto culminou no acidente 

noticiado na prefacial. Portanto, a culpa pelo acidente ocorreu em virtude 

de manobra indevida realizada por agentes públicos do requerido. Com 

lastro nestas premissas vislumbra-se a responsabilidade indenizatória do 

requerido nesta demanda, à luz do art. 37, § 6º, da CF. Como é cediço, a 

responsabilidade civil do Estado independente de comprovação de dolo ou 

culpa, bastando a prova dos danos e do nexo causal. Neste sentido: “(...). 

Trata-se de ato administrativo comissivo praticado por órgão estatal, 

devendo eventual dano por ele causado ser analisado sob o enfoque da 

responsabilidade objetiva, o que exclui a culpa dentre os elementos 

configuradores do dever de indenizar. (...)”. (STJ, REsp 1357824/RJ, 

Segunda Turma, Ministra Eliana Calmon, DJe 20/11/2013). (Destaquei). 

Comprovada a responsabilidade do requerido no evento danoso, passa-se 

à análise dos pedidos indenizatórios veiculados na prefacial. Sob esta 

ótica, procede pedido condenatório em relação aos danos materiais 

postulados. Assim, o valor dos danos emergentes jungir-se-á ao valor 

correspondente aos necessários consertos do veículo, no importe de R$ 

7.505,54. Contudo, o mesmo não pode ser dito em relação aos danos 

morais, os quais improcedem. Com efeito, neste sentido, impende retratar 

que o requerente não sofreu nenhuma sequela física, capaz de ensejar a 

condenação imaterial. A colisão entre veículos, infelizmente, é um fato da 

vida de quem vive em sociedade. Ou seja, é um fato da vida, que ocorre 

com a pessoa que decide viver em sociedade. Portanto, em nosso sentir, 

dada a falta de consequências em relação ao requerente (jungindo estas 

consequências a seus bens), o pedido em questão deve ser tido por 

improcedente. O que ocorreu foi uma infeliz fatalidade que se coaduna a 

um mero aborrecimento, o qual não se mostra hábil a carrear a 

condenação em danos morais. Em sentido análogo: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. EMURB. EMPRESA 

RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. DANOS 

MATERIAIS DEMONSTRADOS. NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. 

(...)”. (TJ/SE, Apelação n.º 2005204951 SE, 2ª Câmara Cível, Des. Luiz 

Antônio Araújo Mendonça, j. 22/08/2006). (Destaquei). Improcede, assim, o 

pedido condenatório veiculado a título de danos morais. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Alcenira Gomes Faria em face 

do Município de Santo Antônio de Leverger/MT para CONDENAR o 

requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 7.505,54, a título de 

danos materiais (emergentes). Assim, JULGO EXTINTO este processo com 

resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do CPC. Aos juros 

de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009), e à correção monetária, deverá ser 

aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no julgamento 

do RE 870947/SE (Info. 878). Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. 

Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Saem os autores intimados. Intime-se a requerida. 

Cumpra-se. Às providências.” Nada mais havendo a consignar, por 

mim,________________ (Gabriel Feil Zanon), foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81458 Nr: 3144-86.2017.811.0039

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOYSES ESTEVAM DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Olivã de Santana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 3144-86.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 81458.

Vistos em Correição.

Cuida-se de ação de suscitação de dúvida ajuizada por Moyses Estevam 

de Lacerda, em face do Cartório do 1º Ofício da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos, devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na inicial.

Aduz o requerente que realizou a doação com reserva de usufruto e 

cláusula de reversão em favor dos filhos, quais sejam Elizeu Estevam de 

Lacerda, Neide Ester de Lacerda Silva e Leia Alcina de Lacerda Dias, na 

proporção de 33,34% (trinta e três vírgula trinta e quatro por cento) para 

cada, do imóvel denominado Fazenda Nova Mirassol, devidamente 

registrado no Cartório do 1º Ofício desta comarca.

No entanto, um dos donatários faleceu antes do doador, sendo este Elizeu 

Estevam de Lacerda, conforme atestado de óbito em folha nº.22. Assim, 

requereram a averbação do evento morte do donatário e 

consequentemente a reversão ao seu patrimônio do bem doado, sendo 

indeferido pela oficiala registradora, que de forma convicta da 

necessidade de transcrição da cláusula de reversão e não mera menção 

do artigo 547 do Código Civil.

Desta forma, o presentante do Ministério Público se manifestou pela 

improcedência do pleito, em folhas nº. 27/29.

Por fim, vieram os autos conclusos e foi proferida sentença julgando 

procedentes os pedidos contidos na exordial sob as folhas n. 30/31. 

Deste modo, foi certificado o trânsito em julgado em folha n. 37.

Após, o espólio de Elizeu Estevam de Lacerda, representado pela 

inventariante Pamela Lorraine Magalhães de Lacerda, requereu a 

reconsideração da decisão e a abertura do prazo para terceiro 

interessado.

Neste pórtico, tendo em vista que a requerente Sra. Pamela Lorraine 

Magalhães de Lacerda é indiretamente interessada no deslinde do feito, 

bem como se observa que os atos processuais não estão eivados de 

vícios que ensejariam a nulidade da decisão prolatada (fls. 33/34), e, 

constar em folha nº. 37 a certidão do trânsito em jugado, NÃO RECEBO a 

presente manifestação retro.

Às providências.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88930 Nr: 2045-47.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2045-47.2018.811.0039CÓDIGO 88930 Da tutela de 

urgência.Com relação ao pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O, 

porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais 

(art. 300, do Código de Processo Civil). Com efeito, por ora, não está 

demonstrado “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da parte autora 

recomendando-se aguardar o contraditório. Ademais, não se evidencia a 

plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase processual, 

bem como não está comprovada a existência de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela 

é essencial a existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o 

que não é o caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 

300, do Código de Processo Civil, não está provado de forma irrefutável, 

havendo necessidade de melhor elucidação dos fatos. Logo, não se 

mostra cabível antecipar os efeitos da tutela de urgência, em especial por 

ser imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, pois o pedido, 

sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de Processo Civil, 

poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. (...).Por fim, 

demostrada a hipossuficiência da autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 21 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89177 Nr: 2175-37.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, LORRAYNE CRISTINA 

PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:19793-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a ausência da Advogada da parte requerente, REDESIGNO 

a presente oralidade para o dia 26 de setembro de 2018, às 13h00min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Lucas 

Fernando de Candio Amaral, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 1839-33.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE LOTERIO DE FARIA, OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANTIAGO MARTIN SIMÃO - 

OAB:350561-SP

 AUTOS Nº 1839-33.2018.811.0039

CÓDIGO 88503

Vistos.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 25 de setembro de 2018, às 16h00min., para realização do 

ato deprecado.

 Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.

Cite/Intime-se o acusado.

Ciência a Defesa e ao Ministério Público.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88511 Nr: 1845-40.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PAVINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATARINA LUIZA RIZZARDO 

ROSSI - OAB:SP 67145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1845-40.2017.811.0039

CÓDIGO. 88511.

Vistos.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 25 de setembro de 2018, às 15h30min., para realização do 

ato deprecado de fls. 2.

Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados para 

futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da designação 

da audiência para a oitiva das testemunhas arroladas.

Intimem-se as testemunhas.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58008 Nr: 2086-53.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES, 

MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA, MARLON HENRIQUE CARVALHO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:MT 15.506

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

Considerando que os denunciados Maikon Vinicius Batista da Silva e 

Marllon Henrique Carvalho Ribeiro, não foram devidamente intimados da 

presente solenidade, resta, senão, a impossibilidade de realização da 

presente audiência.

Nesse viés, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 14h30min, para a oitiva das testemunhas.

Intimem-se os acusados acerca da presente redesignação.

Expeça-se carta precatória para o interrogatório dos acusados que 

residirem em comarca diversa, facultando, desde já, o prazo de 30 (trinta) 

dias para o devido cumprimento.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Victor 

Augusto da Cruz de Oliveira, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Fábio Rogério Sant’anna Pinheiro Vanessa Moritz Luz

Promotor de Justiça Defensora Pública

Comarca de Sapezal
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Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112316 Nr: 3421-48.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDM, SDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante das disposições contidas no art. 513, §2º,IV do CPC, vislumbrando 

que estão presentes os requisitos do art. 256 do mesmo diploma legal, 

DEFIRO o pedido de citação por edital.

CITE-SE o genitor por EDITAL pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Certificado o decurso de prazo, sem apresentação da resposta, tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113040 Nr: 3886-57.2018.811.0078

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MCM, MFMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:OAB/MT 20.872, KLEYTON ARAUJO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Sr. Edson Dantas de Oliveira, Oficial Registrador do Catório do 

1º Ofício para que preste informações à este Juízo quanto ao alegado na 

inicial, no prazo de 15(quinze) dias.

Após, conclusos.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113270 Nr: 4027-76.2018.811.0078

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACILDA OLIVEIRA DE LUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111955 Nr: 3205-87.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE FARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, VIA REMESSA VIRTUAL DOS AUTOS, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111788 Nr: 3119-19.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS, EDMG–SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, VIA REMESSA VIRTUAL DOS AUTOS, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74924 Nr: 2331-78.2013.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCENIR DOMINGOS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Intimação da parte requerida para ciência da audiência dia 26/09/18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107612 Nr: 531-39.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Provisória encontra-se arquivado em 

pasta própria aguardando a retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105892 Nr: 4533-86.2017.811.0078
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 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKDOX, ZT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Definitiva encontra-se arquivado em 

pasta própria aguardando a retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107471 Nr: 448-23.2018.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Provisória encontra-se arquivado em 

pasta própria aguardando a retirada da parte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100079 Nr: 1576-19.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VIANA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Fica o advogado do réu devidamente intimado, conforme determinação de 

ref. 50, num prazo de 5 (cinco) dias para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113537 Nr: 4173-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDNSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS, OEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança Com pedido de Tutela Específica de 

Urgência, em face Secretaria Municipal de Saúde em face da autoridade 

coatora CLAUDIA SOLANO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em 20/09/2018, a parte autora requereu a desistência da Ação nos termos 

do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

O próprio autor manifestou interesse em desistir por desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para continuidade da 

demanda, diante da perda do objeto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Por consequência, REVOGO a liminar concedida à ref. 19.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110430 Nr: 2319-88.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, neste estágio processual, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, pela ausência dos requisitos elencados na tutela 

de urgência, conforme acima fundamentada.Designe-se audiência de 

conciliação consoante pauta do Conciliador, a realizar-se na Sala do 

Juizado Especial da comarca, observando-se o disposto no art. 334 do 

CPC. Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer a audiência 

designada. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa 

(art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados.Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz De 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110475 Nr: 2351-93.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CORDEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, neste estágio processual, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, pela ausência dos requisitos elencados na tutela 

de urgência, conforme acima fundamentada.Designe-se audiência de 

conciliação consoante pauta do Conciliador, a realizar-se na Sala do 

Juizado Especial da comarca, observando-se o disposto no art. 334 do 

CPC. Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer a audiência 

designada. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa 

(art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados.Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora 
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para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz De 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111392 Nr: 2866-31.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANI DA ROSA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, , ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, VIA REMESSA VIRTUAL DOS AUTOS, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107529 Nr: 489-87.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CERQUEIRA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, VIA REMESSA VIRTUAL DOS AUTOS, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113495 Nr: 4143-82.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL COMÉRCIO DE GÁS GLP LTDA - ME, 

DULCENA GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO a tutela antecipada de reintegração de posse 

pleiteada na inicial.Determino a remessa dos autos para o Conciliador da 

Comarca para realização de audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 

344).Intimem-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113515 Nr: 4155-96.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERONICA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108044 Nr: 762-66.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
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ROSANGELA GONÇALVES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, via carta precatória, e a citação do Município de 

Sapezal na pessoa de seu representante legal.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113384 Nr: 4090-04.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE OLIVEIRA PASTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, VIA REMESSA VIRTUAL DOS AUTOS, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113413 Nr: 4110-92.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada VIA REMESSA 

VIRTUAL DOS AUTOS, e a citação do Município de Sapezal na pessoa de 

seu representante legal . In t imem-se.Ciência ao Min is tér io 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113410 Nr: 4107-40.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISALTINO XAVIER MODOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Oliveira 

Junior - OAB:21395/O

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, VIA REMESSA VIRTUAL DOS AUTOS, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113408 Nr: 4105-70.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BKCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS, EDMG–SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, VIA REMESSA VIRTUAL DOS AUTOS, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 4106-55.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, VIA REMESSA VIRTUAL DOS AUTOS, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112148 Nr: 3322-78.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS–SMDS, EDMG–SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, VIA REMESSA VIRTUAL DOS AUTOS, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111961 Nr: 3209-27.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE FARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, VIA REMESSA VIRTUAL DOS AUTOS, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90262 Nr: 808-26.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA SANTOS & MORAIS LTDA ME, 

WARLEI ALBERTO DE MORAES, RENATA RIGONATO VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13578/A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:12.560 MT, 

ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12090 A - MT, 

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de cinco (5)dias recolha o valor das Custas Processuais da Carta 

Precatóra. Guia de pagamento na ref. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110884 Nr: 2567-54.2018.811.0078

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERNANDES 

GARDELIN - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36290 Nr: 1139-52.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA IRMÃOS LEAL LTDA 

- ME, WILSON CARDOSO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, CYNTHIA DURANTE - OAB:10282/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 Vistos etc.

Considerando-se a petição de fls. 256/257, e estando a comunicação da 

renúncia à parte devidamente comprovada, intime-se pessoalmente a 

parte executada para que constitua novo patrono no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 112, p. ú., CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sapezal/MT, 18 de setembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106885 Nr: 29-03.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PESSOA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-0, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:
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 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28027 Nr: 1557-29.2005.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO FENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COSTA BEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT, 

VALDENI LUZIA FERNANDES SANTOS - OAB:4878/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023-MT, LARAH B. QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126-MT, PEDRO 

JARDIM DRIEMEYER - OAB:7684/O

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença com Pedido Liminar acostado às fls. 

454/475 proposto por PEDRO COSTA BEBER E OUTROS em face de 

PAULO RICARDO FENNER, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial executória que o executado comprou dois lotes de terra 

no ano de 1995 através de um contrato de compra venda e não pagou aos 

exequentes, e que através de uma escritura provavelmente falsa registrou 

todos os lotes em seu nome.

Após constatar o ocorrido foi ajuizada a presente ação no ano de 2005, a 

qual as partes chegaram a um acordo perante o Juízo, consoante 

sentença homologatória de fls. 426/428.

Requer liminarmente que este Juízo DETERMINE a serventia extrajudicial de 

Sapezal que outorgue a escritura publica de compra e venda dos imóveis 

Lote 94 e 87, com seu automático registro de transferência e titularidade 

no serviço registral de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT das matrículas 

2071 e 3002 para a titularidade de AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA EPP, 

com fundamento na decisão Judicial que homologou o acordo entabulado, 

ou alternativamente que o executado seja intimado para cumprir 

imediatamente a obrigação de fazer sob pena de multa diária.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Pois bem, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de 

urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no 

artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a 

teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único 

de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo.

Pois bem, para concessão da tutela provisória de urgência, necessário 

que estejam presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC/2015, 

quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Entende-se como fumus boni iuris, um sinal ou indício de que o direito 

pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o periculum in mora resume-se pelo receio que a demora da 

decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem 

tutelado, frustrando por completo a apreciação ou execução da ação 

principal.

Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito 

indispensável para a proposição de medidas com caráter urgente 

(medidas cautelares, antecipação de tutela).

Partindo dessas premissas, não vislumbro nos autos os elementos 

necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada, tendo em vista que o requerente não demonstrou qualquer 

risco para a perfeita e eficiente atuação do provimento final do mérito.

Ademais, o exequente afirma que suposto descumprimento se deu logo 

após a homologação do acordo (16/05/2013), logo constato que a parte 

exequente demorou mais de 04(quatro) anos para noticiar o 

descumprimento, descaracterizando assim o caráter de urgência.

Assim, não restou demonstrada de maneira robusta no bojo dos autos o 

caráter de urgência, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, alegado na exordial.

Neste sentido explicita Misael Montenegro Filho:

“Na situação que envolve o fumus boni júris, que é um decréscimo da 

verossimilhança, e um decréscimo ainda maior do direito líquido e certo, 

percebemos que há possibilidade de que as alegações do autor sejam 

verdadeiras, mas algo ainda muito superficial, a reclamar ampla produção 

de provas, a serem colhidas no palco da ação principal. Não obstante a 

superficialidade da prova, e por um juízo de probabilidade, autoriza-se o 

deferimento da medida cautelar em favor do autor. Com as atenções 

voltadas para essas considerações preliminares, observamos que os 

institutos dizem respeito à qualidade e à profundidade da prova produzida 

pelo autor para ratificar a existência do seu direito”.

 Ante o exposto, neste estágio processual, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, pela ausência dos requisitos elencados na tutela de urgência, 

conforme acima fundamentada.

Por outro lado, RECEBO o petitório de fls. 454/475 como cumprimento de 

sentença, eis que atendidos os requisitos legais, sendo o cumprimento em 

obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia certa.

Proceda com a retificação da capa dos autos e do Sistema Apolo para que 

conste como fase de Cumprimento de Sentença.

Quanto ao cumprimento de obrigação de Fazer :

Nos termos do art. 814, do CPC, intime-se a executada para que, no prazo 

de 60(sessenta)dias outorgue:

I – PROCURAÇÃO PÚBLICA conferindo à AGROPECUÁRIA GLOBAL ou 

aos seus sócios-proprietários, os poderes gerais e ilimitados em face dos 

imóveis LOTES 94 e 87, com a cláusula “EM CAUSA PROPRIA” (art. 685 do 

Código Civil); ou;

II – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO DE 

TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE dos imóveis LOTE 94 E 87, para a 

Agropecuária Global Ltda.

Ressalto que as determinações acima deverão ser cumpridas no prazo já 

determinado sob pena de pagamento sob pena de implemento de medidas 

coercitivas e sub-rogatorias.

Intime-se ainda o executado para que caso queira apresente a defesa 

cabível no prazo legal, nos termos do artigo 914 e seguintes do CPC/2015.

Quanto a obrigação de Pagar quantia certa:

A parte exequente pugna pelo pagamento de R$ 2.011,728,19(dois 

milhões setecentos e vinte e oito reais e dezenove centavos) ante o 

descumprimento do item “L” do acordo homologado às fls. 426/428.

A parte exequente aplica ao valor o índice de correção(INPC), bem como 

juros de mora de 1% (um por cento) desde a data do acordo.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ 2.011,728,19 (dois 

milhões, onze mil setecentos e vinte e oito reais e dezenove centavos).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Publique-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.
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Às providências.

Sapezal/MT, 24 de Setembro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 31613 Nr: 720-03.2007.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO COSTA BEBER, LOLITA MARIA DAMBROS 

COSTA BEBER, FLÁVIO COSTA BEBER, NOEMI TEREZINHA COSTA 

BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO FENNER, DANULCE GRAEFF 

FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023-MT, LARAH B. QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126-MT, PEDRO 

JARDIM DRIEMEYER - OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO CANTERO - 

OAB:3760/MS

 Vistos etc.

Mantenha-se em apenso até o deslinde do Cumprimento de sentença nos 

autos Código 28027 em apenso.

Intimem-se.

Publique-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT, 24 de Setembro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72116 Nr: 1667-81.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLS-AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDNT-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o prazo de suspensão do processo, pleiteado pelo 

autor na fl.103 decorreu, intime-se o exequente para se manifestar no 

feito no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT 24 de Setembro de 2018.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38125 Nr: 416-96.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074/MT

 Vistos etc.

RECEBO o petitório de fls. 391/392 como cumprimento de sentença, eis 

que atendidos os requisitos legais.

Proceda com a retificação da capa dos autos e do Sistema Apolo para que 

conste como fase de Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ 7.024,00 (sete mil 

e vinte e quatro reais), com juros de mora e atualização conforme 

determinado na sentença, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT, 24 de Setembro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34597 Nr: 1931-40.2008.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI LOCKS, ELENITA LOCKS, SEDENI LUCAS LOCKS, 

IVONETE RAFFAELLI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SÉRGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:6.672-E, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 Vistos em Correição.

Compulsando atentamente os autos constato que o perito anteriormente 

nomeado declinou da nomeação, por conhecer ambas as partes do 

processo, não se sentindo à vontade para fazê-la.

Assim sendo necessário a nomeação de outro perito, razão pela qual 

nomeio o Engenheiro Agrônomo BRUNO BOSCOV BRAOS, (telefones: 65 

– 9982-3583), com endereço na Avenida Pirantã, 1550, nesta cidade de 

Sapezal/MT, para a realização de perícia, a fim de efetivar nova avaliação 

da área de terras.

Intimem-se as partes para os fins do art. 465, §1º do CPC.

Intime-se a profissional para manifestar se aceita o encargo, pela via mais 

célere possível, bem para apresentação de proposta de honorários, 

cientificando após a parte requerida para recolhimento da verba (art. 95 

do CPC).

Havendo aceitação do encargo e pagos os honorários, o profissional 

deverá desde logo designar data e local para realização da perícia, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, cientificando, por igual, as partes.

 Com a apresentação do laudo, manifestem-se as partes no prazo 

sucessivo de quinze dias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT,24 de Setembro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102986 Nr: 3128-15.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, 

ESTADO DO MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a o despacho de ref. 32, no tocante à:

Certificação do decurso de prazo do Município para contestar a ação.

DETERMINO a citação do Estado de Mato Grosso via REMESSA VIRTUAL 

dos autos, eis que até o presente momento não foi efetuada.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103885 Nr: 3613-15.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação 

apresentada.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93224 Nr: 1787-85.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEUSANY XAVIER PAZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão recorrida.Por fim, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para se manifestar quanto à contestação 

juntada na referência 15, bem como dos documentos juntados na 

referência 24.INTIME-SE.P.R.I.CUMPRA-SE, servindo esta como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.Sapezal/MT, 06 de 

março 2017. CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz Substituto.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23852 Nr: 448-77.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR PIRES, Valmor Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Goes - 

OAB:20980

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte exequente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de mandado de Citação . Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Nova Americana do Norte" para emitir a guia no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23852 Nr: 448-77.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR PIRES, Valmor Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Goes - 

OAB:20980

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte executada , nos termos da decisão de fls.64 para , querendo, opor 

embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 31205 Nr: 653-04.2018.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Goes - 

OAB:20980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 71, a 

seguir transcrita, para intimação do advogado da parte embargada "Vistos 

em correição

Recebo os embargos tempestivos (art. 915, do CPC).

Cite-se/intime-se o embargado, para que no prazo de 15 dias, ofereça 

resposta, nos termos do art. 920 do CPC.

 Após, com ou sem reposta, faça-me concluso para deliberação."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11680 Nr: 420-51.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Lehmkuhl, Paulo Sérgio Lehmkuhl, Janeth Alves 

Teixeira Lehmkuhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Provenzi - OAB:9984/MT, 

Robson Rondon Ourives - OAB:MT/4.998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ILSON JOSÉ VIEIRA, para devolução dos autos 

nº 420-51.2011.811.0094, Protocolo 11680, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27806 Nr: 846-53.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léo Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Seguros DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8.184-A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para manifestar 

acerca da proposta de honorários periciais de fls. 634/643, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11162 Nr: 784-57.2010.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Garrigós

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigobarra S/A, Candida dos Santos Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Fraga Zwicker - 

OAB:4069/MT, Augusto Fraga Zwicker - OAB:MT/4.598, Rodrigo 

Teixeira de Faria - OAB:18573-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte requerida, nas pessoas de seus advogados, acerca do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11161 Nr: 783-72.2010.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedicta Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigobarra S/A, Candida dos Santos Faria, 

Rosalinda Rodrigues Lesse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Fraga Zwicker - 

OAB:4069/MT, Augusto Fraga Zwicker - OAB:MT/4.598, Rodrigo 

Teixeira de Faria - OAB:18573-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte requerida, nas pessoas de seus advogados, acerca do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 38/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito Diretora 

do Foro da Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na forma da lei e 

no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de uma comissão para 

auxiliar esta Magistrada na realização de Teste Seletivo para recrutamento 

e formação de cadastro reserva para estagiário nesta Comarca de 

Tapurah;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os seguintes servidores efetivos da Comarca, para 

fazerem parte da comissão de apoio ao Processo Seletivo para 

recrutamento e formação de cadastro reserva para estagiário de nível 

superior, mediante aplicação de prova objetiva de caráter eliminatório e 

classificatório.

 Parágrafo único: a Comissão será composta pelos seguintes membros:

Presidente: Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito;

Membro: VALNICE TERESINHA WAGNER, matrícula 11976, Técnico 

Judiciário/Gestor Geral de 1ª Entrância;

Membro: JEAN ALENCAR SCHECK , matrícula 21487, Técnico 

Judiciário/Gestor Administrativo 3.

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tapurah-MT, 6 de setembro de 2018.

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 13647 Nr: 574-71.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMEIRA ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIHANA DE PAULA FRANCO - 

OAB:6871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 574-71.2004.811.0108 (Código 13647)

Requerente: Município de Tapurah

Requerido: Palmeira Armazéns Gerais L.T.D.A.

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Palmeira Armazéns Gerais L.T.D.A., objetivando o recebimento do valor 

de R$ 1.770,00.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.40).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51578 Nr: 338-02.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Augusto Medrado Oliveira Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Processo n°: 338-02.2016.811.0108 (Código 51578)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Pablo Augusto Medrado Oliveira Jesus

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal vertida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Pablo Augusto Medrado Oliveira Jesus, condenado a quinze 

dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal prevista no 

artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41.

Ocorre que, antes mesmo de ter dado início ao cumprimento da pena, com 

o trânsito em julgado da sentença, operou-se o instituto da prescrição, já 

que na data da aplicação da pena em concreto (28/09/2016), até a 

presente data, passaram-se quase dois anos, sendo que a prescrição 

ocorreria em 1 ano e seis meses, nos termos do artigo 109, VI, do CP, 

lembrando que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos, o que 

reduz pela metade a prescrição.

Nesse sentido, considerando que a pena aplicada é de 15 dias de prisão, 

com prescrição um ano e meio, a prescrição operou-se em 29/03/2018, 

consoante disposto no artigo 109, VI, do CP.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do reeducando Pablo 

Augusto Medrado Oliveira Jesus, devidamente qualificado nos autos, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Cientifique-se o Ministério Público e à defesa.

Procedam-se às comunicações e anotações de praxe, nos termos da 

CNGC/MT.

Publique-se.

Registra-se.

Intimem-se.

Transitada em julgado a presente sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 17 de setembro de 2018.
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MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 59809 Nr: 2220-62.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR SUELOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 (...) A Gestora Judicial providenciará o preparo do presente processo 

para julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar cumprir todas as 

formalidades legais.Por fim, no tocante ao pedido da Defesa de fls. 

134/136, consistente na revogação da prisão preventiva do acusado por 

excesso de prazo na formação da culpa, tenho que não merece guarida, 

pois “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento 

ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, conforme o teor da 

Súmula nº 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.Ademais, insta 

consignar que foi designada sessão de julgamento do Tribunal Popular do 

Júri para data próxima e não se mostra adequada e necessária no caso 

versando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares 

diversas.Assim sendo, e entendendo persistirem os requisitos 

autorizadores da prisão preventiva, os quais fazem parte integrante desta 

decisão, MANTENHO a prisão preventiva do acusado VALDECIR SUELOS 

DA SILVA, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva.Cumpra-se.Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.Hugo José 

Freitas da Silva Juiz de Direito Cooperador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 51804 Nr: 444-61.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 (...) Na terceira e última fase, reconhecido pelo Conselho de Sentença o 

homicídio privilegiado (artigo 121, § 1º, do Código Penal), e considerando a 

intensidade/reprovabilidade da circunstância, reduzo a pena na fração 

mínima de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 10 (dez) anos 

de reclusão. Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista o 

disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do CP.Incabível substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito e suspensão condicional da 

pena, nos termos do artigo 44 e 77 do CP, respectivamente. DISPOSIÇÕES 

FINAISCondeno o acusado nas custas e despesas processuais, contudo 

suspendo a cobrança por ser beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, vez que assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1060/50.Deixo de fixar valor 

mínimo para reparação de eventual dano causado pela infração (art. 387, 

inciso IV, do CPP), haja vista a ausência de pe-dido formal, sob pena de 

violação a princípios processuais comezinhos.Tendo em vista que o réu 

respondeu o processo preso, e persistirem os requisitos autorizadores da 

prisão preventiva, cujos fundamentos fazem parte integrante desta, 

mantenho-o segregado no caso de eventual re-curso.Expeça-se 

imediatamente Guia de Execução Penal Provisória, (....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65197 Nr: 2405-66.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDPSN, VALQUIRIA LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR RODRIGUES NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2405-66.2018.811.0108 (Código 65197)

Requerente: Valquiria Leite dos Santos

 Requeridos: Paulo Cesar Rodrigues Novais

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Se presente os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO UMA VIA DA MISSIVA COMO 

MANDADO.

Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Certifique-se a Sra. Gestora acerca da autenticidade e validade do 

mandado de prisão objeto da presente missava (p 03/verso).

 Efetuada a prisão, informe-se imediatamente ao Juízo deprecante.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/Tapurah/MT, 21 de setembro de 2018.

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 57727 Nr: 1017-65.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELMIR JOAO PASQUALI, ROSMARI SALETE 

CAMILOTTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1017-65.2017.811.0108 (Código 57727)

Requerente: Banco do Brasil S/A

 Requeridos: Zelmir João Pasquali e outro (a).

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 15 e, considerando o lapso 

temporal promova-se nova tentativa de citação, servindo-se de cópia 

desta como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de setembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 46949 Nr: 2407-75.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2407-75.2014.811.0108 (Código 46949)

Requerente: Município de Tapurah

Requerido: Elso Jose Tirloni Junior

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S,

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Elso Jose Tirloni Junior, objetivando o recebimento do valor de R$ 

919,05.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.26).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 
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devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26893 Nr: 1497-53.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1497-53.2011.811.0108 (Código 26893)

Requerente: Município de Tapurah

Requerido: Ilda da Silva Santos

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S,

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Ilda da Silva Santos, objetivando o recebimento do valor de R$ 

4.356,72.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.30).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei n° 

6.830/80.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18602 Nr: 1768-38.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1768-38.2006.811.0108 (Código 18602)

Requerente: Município de Tapurah

Requerido: José Siminski

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S,

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de José Siminski, objetivando o recebimento do valor de R$ 719,58.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.32).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei n° 

6.830/80.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64005 Nr: 1677-25.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIR SIEDEKUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1677-25.2018.811.0108 (Código 64005)

Requerente: Aparecida Pereira dos Santos

Requerido: Claudiomir Siedekun

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

 VISTOS

Trata-se de Acordo Consensual de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável e Separação de Bens proposta por Aparecida Pereira dos 

Santos em face de Claudiomir Siedekun.

É o que cabia relatar.

Fundamento e decido.

 Trata-se de feito de jurisdição voluntária em que os partícipes têm 

interesses convergentes de modo que as declarações prestadas na inicial 

ensejam à procedência do pedido.

Quanto ao reconhecimento da união estável, tal fato restou incontroverso 

porquanto durante a convivência do casal, as partes tinham por objetivo a 

constituição de família. A propósito, viviam como se casados fossem.

 Ademais, preenchem os requisitos subjetivos e objetivos necessários à 

caracterização da união estável.

Do mesmo modo, a partilha dos bens amealhados deu-se de forma 

consensual e oportuna a ambos os requerentes.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre Aparecida Pereira dos Santos e Claudiomir 

Siedekun para reconhecer e dissolver a união estável na forma e 

condições pactuadas na inicial.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 269, inciso III do CPC.

 Sem custas e sem honorários, tendo em vista a gratuidade da justiça.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 42608 Nr: 1573-09.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Primeiramente, convém ressaltar que em abril de 2018 o magistrado titular 

deste Juízo foi promovido para a Comarca de Juína/MT, estando a Juíza da 

5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Melissa de Lima 

Araújo, atuando como substituta legal.

 Empós, foi nomeado o juiz titular para esta Comarca, Dr. Jorge Hassib, 

contudo, ele permanece designado na Comarca de Paranatinga/MT, razão 

pela qual em 08/05/2018 os magistrados da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, em sistema de cooperação, passaram a atuar como voluntários 

na Comarca de Tapurah/MT, auxiliando a magistrada substituta.

Desta forma, em sistema de cooperação, os magistrados de Lucas do Rio 

Verde/MT cumulam e tentam dar seguimento aos processos desta 

Comarca.

Considerando que a pauta de audiências do Juízo em que o Dr. Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa, Magistrado que atua de forma cooperada 

nos presentes autos encontra-se com audiências designadas para a 

respectiva data, necessária a sua readequação, de modo que redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 16h30min.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 2174-39.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR BORTOLASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE TAPURAH, Osvaldecir Statzmann, Odinéia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:MT/8410-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2174-39.2018.811.0108 (Código 64862)

Requerente: Moacir Bortolassi.

 Requerido: Osvaldecir Statzmann e outros.

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63078 Nr: 1073-64.2018.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1073-64.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63078

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS

 REQUERENTE: JAIR VITALINO MACAGNAN

REQUERIDO: ALLISON WELLBER BAUMGARTEN MACAGNAN

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS CONSENSUAL 

requerida por JAIR VITALINO MACAGNAN em face de ALLISON WELLBER 

BAUMGARTEN MACAGNAN.

A parte postula a exoneração dos alimentos devido ao requerido ALLISON 

WELLBER BAUMGARTEN MACAGNAN ter atingido a maioridade e possuir 

capacidade de se sustentar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo celebrado entre as partes.

É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da certidão de nascimento, o alimentado 

atualmente possui 18 (dezoito) anos de idade, alcançando, portanto, a 

maioridade civil.

Assim, tendo em vista que o alimentado alcançou a maioridade civil, 

inexistindo prova de que necessita continuar recebendo a pensão 

alimentícia paga pelo alimentante, mister se faz cessar o poder familiar e o 

dever deste de prestar alimentos aquele.

Diante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos 

autos, nos termos da inicial, nos termos do artigo 200 do Código de 

Processo Civil.

 Por conseguinte, exonero JAIR VITALINO MACAGNAN da obrigação de 

prestar alimentos ao seu filho maior de idade, ALLISON WELLBER 

BAUMGARTEN MACAGNAN.

 Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 52362 Nr: 754-67.2016.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILZA BATISTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIVINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 754-67.2016.811.0108 - CÓDIGO: 52362

REQUERENTE: ENILZA BATISTA MARTINS

REQUERIDO: JOÃO DIVINO MARTINS

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO

VISTOS.

Pois bem, conforme Requerimento (fl. 48), não houve possibilidade da 

parte autora se mostrar presente para o prosseguimento da ação, bem 

como não foi possível proceder à intimação da parte requerida para a 

presente audiência, requerendo assim a redesignação de nova data para 

audiência de conciliação/mediação.

Tendo em vista a apresentação do endereço atualizado do requerido (fl. 

48), sem prejuízo, redesigno audiência de conciliação/mediação para o dia 

17 de outubro de 2018, às 13h30min.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

 Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

 GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63078 Nr: 1073-64.2018.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWBM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1073-64.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63078

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS

 REQUERENTE: JAIR VITALINO MACAGNAN

REQUERIDO: ALLISON WELLBER BAUMGARTEN MACAGNAN

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS CONSENSUAL 

requerida por JAIR VITALINO MACAGNAN em face de ALLISON WELLBER 

BAUMGARTEN MACAGNAN.

A parte postula a exoneração dos alimentos devido ao requerido ALLISON 

WELLBER BAUMGARTEN MACAGNAN ter atingido a maioridade e possuir 

capacidade de se sustentar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo celebrado entre as partes.

É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da certidão de nascimento, o alimentado 

atualmente possui 18 (dezoito) anos de idade, alcançando, portanto, a 

maioridade civil.

Assim, tendo em vista que o alimentado alcançou a maioridade civil, 

inexistindo prova de que necessita continuar recebendo a pensão 

alimentícia paga pelo alimentante, mister se faz cessar o poder familiar e o 

dever deste de prestar alimentos aquele.

Diante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos 

autos, nos termos da inicial, nos termos do artigo 200 do Código de 

Processo Civil.

 Por conseguinte, exonero JAIR VITALINO MACAGNAN da obrigação de 

prestar alimentos ao seu filho maior de idade, ALLISON WELLBER 

BAUMGARTEN MACAGNAN.

 Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de agosto de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 19621 Nr: 673-36.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnold José Neumann, LOURDES CONCEIÇÃO 

NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3610/MT

 Processo n°: 673-36.2007.811.0108 (Código 19621)

Exequente: Banco do Brasi S/A

Executado: Arnold Jose Neumann e outro.

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (f.116), informando a composição 

das partes, suspendo o curso processual até a data de 27/12/2018, 

conforme preceitua o artigo 10° da Lei 13.340/2016.

Transcorrido esse prazo, intime-se a parte requerente para informar sobre 

o integral adimplemento do pactuado, no prazo de dez dias, sob pena de 

anuência tácita.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25108 Nr: 1384-36.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ DEZEM, MARLI PETZOLDT 

DEZEM, Paulo Gilberto Diel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 1384-36.2010.811.0108 (Código 25108)

Exequente: Banco Cnh Social S/A

Executados: Dirceu Luiz Dezem e outros.

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

V I S T O S

Cuida-se de execução proposta pelo Banco Cnh Social S/A em face de 

Dirceu Luiz Dezem, Marli Petzoldt Dezem e Paulo Gilberto Diel.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou o integral 

adimplemento da obrigação exequenda, consoante petição inclusa (fL. 

79).

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, 

o executado satisfez a obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 90, § 3º do Novo 

Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65426 Nr: 2533-86.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI JACÓ DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2533-86.2018.811.0108 (Código 65426)

Requerente: Darci Jacó Diel

Requerido: Estado de Mato Grosso

 OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, colha-se o parecer do 

NAT, com urgência.

Transcorrido o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem manifestação, 

certifique-se e após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 21 de setembro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25459 Nr: 63-29.2011.811.0108

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto João Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 63-29.2011.811.0108 (Código 25459)

Requerente: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Requerido: Gilberto João Brizot

AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTOCONTRA ALIENAÇÃO DE 

BENS

V I S T O S
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Trata-se de Ação De Medida Cautelar De Protesto Contra Alienação De 

Bem proposta pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A em face de Gilberto 

João Brizot, objetivando o recebimento do valor de R$ 348.000,00.

No decorrer do procedimento as partes fizeram o acordo para a quitação 

do débito (fls. 78-81).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação que lhe foi imputada, conforme petição de fl. 88.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas e honorários advocatícios conforme acordado pelas partes (fl. 80).

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 21990 Nr: 1414-42.2008.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henry Brisot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6848

 Processo n°: 1414-42.2008.811.0108 (Código 21990)

Requerente: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Requerido: Henry Brisot

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

V I S T O S

Trata-se de Ação De Busca E Apreensão proposta pelo Banco de Lage 

Landen Brasil S/A em face de Henry Brisot, objetivando o recebimento do 

valor de R$ 152.000,00.

No decorrer do procedimento as partes fizeram o acordo para a quitação 

do débito (fls. 218-221).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação que lhe foi imputada, conforme petição de fl. 228.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas e honorários advocatícios conforme acordado pelas partes (fl. 

228).

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64222 Nr: 1814-07.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA CRISTINA MORAES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:TO/3536, GADDE PEREIRA GLÓRIA - OAB:TO/4314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1814-07.2018.811.0108 (Código 64222)

Requerente: Maira Cristina Moraes Santos.

Requerido: Flavio Schmidt.

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, DESIGNO audiência para a 

oitiva da testemunha Paulo Ferreira da Silva, para a data 26, de novembro 

de 2018, às 15h:15min.

Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato.

Intime-se o Ministério Público.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, servindo a presente como mandado/alvará.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 09 de agosto de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64221 Nr: 1813-22.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA CRISTINA MORAES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:TO/3536, GADDE PEREIRA GLÓRIA - OAB:TO/4314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1813-22.2018.811.0108 (Código 64221)

Requerente: Maira Cristina Moraes Santos.

Requerido: Flavio Schmidt.

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, DESIGNO audiência para a 

oitiva da testemunha Zeneide Ferreira da Silva, para a data de 26, de 

novembro de 2018, às 15h:00min.

Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato.

Intime-se o Ministério Público.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, servindo a presente como mandado/alvará.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 09 de agosto de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40258 Nr: 711-72.2012.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOM, IOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 711-72.2012.811.0108 – CÓDIGO: 40258

VISTO.

Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

acerca dos meios de provas que pretendem produzir, ou se pugnam pelo 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Cumpra-se às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 53860 Nr: 1533-22.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 
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ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GASPARIN, AVELINO GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 Ainda, sequer a execução se encontra totalmente garantida por penhora, 

depósito ou caução, desse modo, ausentes os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.Por fim, ante o 

manifesto interesse de resolver o presente litígio por meio de audiência 

conciliatória, e em consonância com o art. 3º, § 3º do Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 31 de outubro 

de 2018, às 15h00min. Consigne-se que as partes deverão comparecer 

ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).A audiência de conciliação/mediação, não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I).As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados (art. 334, § 9º, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 24 de setembro 2018.Gleidson de Oliveira Grisoste 

BarbosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 58947 Nr: 1689-73.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALNS, VNDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS, DMS, TRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, e, ante a manifestação favorável do Ministério Público (p. 

33), HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, quanto à fixação da pensão alimentícia em 

favor da filha menor, e via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso 

III, alínea “b” do CPC, fazendo-o por sentença. Ciência a Defensoria Pública 

e ao Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.Sem custas em razão da gratuidade.P.R.I.C. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 58185 Nr: 1265-31.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO GASPARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIA CANDIDA RODRIGUES 

BELMONT - OAB:24465/O, RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - OAB:MT 

18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 AUTOS N.º 1265-31.2017.811.0108 – CÓDIGO: 58185

EMBARGOS À EXECUÇÃO

 EMBARGANTE: AVELINO GASPARIN

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE/MT

 VISTOS.

Aguarde-se a realização de audiência de conciliação designada nos autos 

em apenso, evitando-se, assim, conflito de decisões.

Restando infrutífera a audiência designada, tornem-me os autos 

conclusos para deliberações.

No mais, defiro a juntada do substabelecimento de p. 145 e determino que 

se façam as publicações e intimações conforme requerido.

 Anote-se na capa dos autos e onde mais couber.

Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de setembro 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 52874 Nr: 1012-77.2016.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLNS, ALNS, VANESSA NOGUEIRA DE SOUZA BARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Luiz Sette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 AUTOS N.º 1012-77.2016.811.0108 – CÓDIGO: 52874

REQUERENTE: VANESSA NOGUEIRA DE SOUZA BARRA

REQUERIDO: ADEMAR LUIZ SETTE

VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, tendo as partes acima identificadas.

Verifica-se que as partes transigiram nos autos em apenso quanto à 

fixação da pensão alimentícia (autos n.º 1012-77.2016.811.0108 – Cód. 

52874).

 Desta feita, considerando a ocorrência de acordo abarcando os 

presentes autos, e ainda, que fora homologado por sentença naqueles 

autos, entendo que o presente feito perdeu objetivo de existir.

Posto isto, e diante perda do objeto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do 

CPC.

Tendo em vista que foi nomeada a advogada dativa nos autos Dr.ª Fábia 

Cristina Walter, não sendo estipulado na época da nomeação o valor dos 

honorários advocatícios, assim, segundo a Tabela de Honorários 

Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB/MT), conforme provimento nº. 09/2007-CGJ, Tabela XI, item 37.1, 

arbitro honorários advocatícios à causídica nomeada, o valor equivalente a 

2 URH.

 Proceda a Sr.ª Gestora a expedição de certidão em favor da Defensora 

Dativa, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 57907 Nr: 1112-95.2017.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA BRASIL EFFTING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Effting

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1112-95.2017.811.0108 – CÓDIGO 57907

REQUERENTE: LUCIA BRASIL EFFTING

 REQUERIDO: ADEMAR EFFTING

VISTOS, etc.

Cuidam os presentes autos de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, tendo as 

partes acima identificadas.

Em petição encartada à p. 16 dos autos, as partes informaram que 

entraram em acordo, requerendo a sua homologação e extinção do feito 

com resolução do mérito.

A cônjuge varoa voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: Lucia 

Brasil.

 Assim, verificando que este fora assinado pessoalmente pelas partes, 

homologação de rigor se impõe.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.
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Analisando o teor da emenda constitucional 66/2010, verifica-se 

desnecessária a comprovação de lapso temporal para decretação de 

divórcio dos cônjuges.

Assim, nos termos do que dispõe o art. 1.580, § 2º, do Código Civil, e art. 

226, § 6º, da CF, considerando satisfeitas as exigências da legislação em 

vigor na data da propositura da ação, a procedência do pedido de rigor se 

impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO os termos do acordo entabulado entre as 

partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, via de consequência 

decreto o divórcio do casal, e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Transitada esta em julgado expeça-se o competente mandado averbatório 

ao Cartório de Registro Civil do município de Laguna Carapã/MS, onde fora 

celebrado o assento de casamento (p. 09), ressaltando que a cônjuge 

varoa voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: LUCIA BRASIL, após, 

arquivem-se os autos.

 Sem custas, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida (p. 11).

Ciência a Defensoria Pública.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64985 Nr: 2271-39.2018.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS, LLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE ALAGOAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2271-39.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64985

VISTO.

Vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63882 Nr: 1602-83.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1602-83.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63882

EXEQUENTE: BRUNA CRISTINA CHAVES DA SILVA

 EXECUTADO: CASSIANO MARTINS DOS SANTOS

VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, entre as parte acima qualificadas.

Cite-se, constando no mandado às advertências e formalidades legais, 

CONFORME ABAIXO:

O executado a pagar as prestações vencidas e as que vierem a vencer 

no curso do processo, no prazo improrrogável de 03 (três) dias, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, advertindo-o de que se 

assim não proceder será protestado o titulo judicial e decretada a sua 

PRISÃO CIVIL, nos termos do recomenda os artigos 911, § 2º c/c 528, §§ 

1º e 3º, do Código de Processo Civil, devendo ser recolhido na Cadeia 

Pública deste Município.

 Se o devedor pagar a prestação alimentícia, ficará suspensa a ordem de 

prisão ou se expedirá o alvará de soltura.

 O cálculo consta à p. 13, no mesmo ato intime-se a parte autora para 

apresentar a planilha do débito devidamente atualizada.

Conste no mandado citatório que o débito cobrado deverá ser depositado 

na conta bancária indicada (p. 06/verso “item e”).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 57642 Nr: 972-61.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SEDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO VALERIO SILVA - 

OAB:341934

 AUTOS N.º 972-61.2017.811.0108 – CÓDIGO: 57642

VISTO.

Vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 51782 Nr: 431-62.2016.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMRdS, ARVF, ARVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVdBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 AUTOS N.º 431-62.2016.811.0108 – CÓDIGO: 51782

REQUERENTE: LEIDY MARIANA RODRIGUES DA SILVA

REQUERIDO: HERMES VIEIRA DE BRITO FERREIRA

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS, tendo as partes acima 

qualificadas.

Designo audiência Instrutória para depoimento pessoal das partes e oitiva 

de testemunhas, para o dia 24 de outubro de 2018 às 14h30min.

As partes deverão apresentar/completarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC). Consigne-se que caberá ao 

advogado de cada parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência acima designada, por meio de carta 

com aviso de recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo 

menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 

1º do art. 455, CPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

Intimem-se as partes. Expeça-se Carta Precatória ao requerido nos 

endereços indicados pela autora (p. 62).

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64650 Nr: 2041-94.2018.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDA, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2041-94.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64650

VISTO.

Vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 19707 Nr: 772-06.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CAIRO MONTEMEZZO, Maria Lucia 

Bedin Martelli, Darcy Martelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856, Rafaela Calgaro - OAB:MT 9.403-B

 Processo n°: 772-06.2007.811.0108 (Código 19707)

Requerente: Banco do Brasil S.A

Requerido: Carlos Cairo Montemezzo e outros.

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (f.196), informando a composição 

das partes, suspendo o curso processual até a data de 27/12/2018, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 13.340/2016.

Transcorrido esse prazo, intime-se a parte requerente para informar sobre 

o integral adimplemento do pactuado, no prazo de dez dias, sob pena de 

anuência tácita.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63652 Nr: 1441-73.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabina Nespolo Mayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1441-73.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63652

REQUERENTE: SABINA NESPOLO MAYER

REQUERIDOS: BANCO DO BRASIL S/A

 ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO, CUMULADA COM PRESCRIÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

PORDANOS MORAIS C/C INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, tendo as 

partes acima qualificadas.

Conforme se depreende do teor da petição inicial a requerente reside na 

Comarca de Sorriso/MT.

Como é cediço, a incompetência territorial não pode ser declarada de 

ofício, consoante Súmula n.º 33 do STJ.

Assim nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte autora quanto à 

competência do juízo se os autos tramitará na presente Comarca ou se 

requer o seu declínio a Comarca de Sorriso/MT, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15752 Nr: 253-70.2003.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Adolfo Corrêa de Mendonça, Doralice de 

Lourdes Corrêa de Mendonça, Marilena Souza Forte

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3.610-B, Karolina Pasko dos Santos Fonseca - OAB:23579/O, 

SÓCRATES GIL SILVEIRA MELLO - OAB:2269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, 

quanto ao desarquivamento dos presentes autos, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64246 Nr: 1828-88.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/O

 Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia _____ de _______ de 2018, às 

h min.Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela 

Acusação e pela Defesa, bem como interrogado o acusado.Proceda-se a 

intimação do Ministério Público, do acusado e da defesa. Cientifique-se o 

Ministério Público e a Autoridade Policial.Cumpra-se, servindo a presente 

como mandado/ofício/carta precatória.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 

12 de setembro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJOJuíza de Direito em 

substituição

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010151-48.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

SUZANA PEDROSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO Nos 

termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) devidamente 

INTIMADA(S) à(s) parte(s) SUZANA PEDROSO DE OLIVEIRA, por meio de 

seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), para que efetue(m) no 

prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas Processuais no 

importe de R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS), e Taxa Judiciária no importe de R$ 364,32 (TREZENTOS E 

SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), a que 

foi(ram) condenado(s) nos termos da r. sentença prolatada nestes autos, 

emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes por meio do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010007-40.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

RENATO ALVES VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

KELLY PECCIN (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO Nos 

termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) devidamente 

INTIMADA(S) à(s) parte(s) RENATO ALVES VIANA, por meio de seu(s) 

procurador(es) devidamente constituído(s), para que efetue(m) no prazo 

de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas Processuais no importe de 

R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), 

e Taxa Judiciária no importe de R$ 386,92 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS 

REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), a que foi(ram) condenado(s) nos 

termos da r. sentença prolatada nestes autos, emitindo-se, para tanto, as 

Guias de Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum 

desta comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-46.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RIGOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tapurah/MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-80.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tapurah/MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 176-08.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA REJANE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL RIBEIRO PALHANO, LAERCIO 

RIBEIRO PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 CERTIFICO e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 55, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 10 de dezembro de 

2018, às 17:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58513 Nr: 651-32.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE PEREIRA DE CASTRO SOUZA 28853346817, 

SOLANGE PEREIRA DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) AUTORA E REQUERIDA, nos termos do art. 334 do CPC, para 

comparecer na AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes 

autos para o dia 06/11/2018 com início às 16:45 horas, consignando que 

as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos.

 Informo ainda, que o não comparecimento injustificado do AUTOR ou do 

REQUERIDO à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa nos termos do art. 334, § 8° do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50765 Nr: 4176-68.2003.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS RAMALHO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSUMPÇÃO - 

OAB:OAB/GO 75197

 (...) Posto isto, em razão da falta de interesse processual, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Rubens Ramalho de Araújo, 

devidamente qualificado nos autos, com relação ao delito capitulado no 

artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c/c artigo 10, parágrafos 2º e 

3º, inciso III, da Lei 9.437/97, na forma do artigo 69 (concurso material) do 

Código Penal.P.R.I.C.CUMPRA-SE com urgência o presente feito, tendo em 

vista que o mesmo encontra-se incluso na Meta 02 do Conselho Nacional 

de Justiça.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências.Terra Nova do Norte, 20 de setembro de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60205 Nr: 49-07.2017.811.0085

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MARAFON ROTTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE TEODORO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 55, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 10 de dezembro, 

às 14:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 1374-51.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o parquet imputa ao 

acusado Luiz Felipe de Paula a prática, em tese, do delito capitulado no 

artigo 147, do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", c/c art. 5°, 

incisos II e III e art. 7°, incisos II e V, ambos da Lei 11.340/06.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 36 e verso.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 59/62.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos 

prestados na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 

14:00 horas, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56507 Nr: 999-84.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO SILVEIRA FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao 

acusado CLAUDIOMIRO SILVEIRA FALCÃO a prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 147, do Código Penal, c/c artigos 5º e 7º da Lei 

11.340/2006.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 40 e verso.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 53/56.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos 

prestados na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 

15:00 horas, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52503 Nr: 1154-58.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO PAIVA DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:54590/PR, REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B/MT

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Simone Viana Lopes, 

manifestada pelo representante ministerial. Considerando a insistência na 

oitiva da testemunha Simone Viana Lopes, apresentada pela defesa, 

designo o dia 03 de outubro de 2018, às 15:50 horas, para continuação da 

audiência de instrução. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 20398 Nr: 38-03.2002.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense, MANOEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEDRO DILL DE MORAES, SANDRA 

CRISTINA DALPRAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA - OAB:7.436/MT, 

MARCELA IANE VENTURINI PADOVAM COSTA - OAB:10513/MT, 

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2004/35 (Código 20398)

Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 19 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 5281 Nr: 812-62.2004.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VIEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETRIN ESPIR - OAB:MT3566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2004/807 (Código 5281)

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito (art. 485, III, §1º, do CPC).

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Terra Nova do Norte, 19 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55783 Nr: 615-24.2015.811.0085

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO FALAVIGNA, CLAUDIO FALAVIGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VICTORIO MANZUTTI, NELSON 

TARIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº: 615-24.2015.811.0085 (Código 55783)

Vistos.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 19 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34246 Nr: 499-96.2007.811.0085
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALBERTO GABIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, VALDIR PICOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B 

. MT

 Processo nº: 2007/189 (Código 34246)

Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

quanto ao interesse em levantar os valores indicados na petição de f. 

103/104.

Sendo positivo, expeça-se o competente alvará judicial, transferindo-se os 

valores em conta corrente a ser indicada pela parte autora.

Em caso de negativa do requerente, expeça-se alvará em nome do 

requerido, transferindo os valores na conta indicada na petição retro.

Após tudo cumprido, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 19 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62390 Nr: 1235-65.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BONIFÁCIO NOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERGIO BACON, LOURDES 

MARIA GAIO BACON, TOKIO MARINE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:OAB/MT 19753, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:OAB/MT 

Nº15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Assim, INDEFIRO o pedido do benefício da justiça gratuita, eis que a 

parte autora não comprovou a condição de hipossuficiente e, via de 

consequência, DEFIRO o pedido subsidiário de parcelamento das custas 

processuais, eis que a parte autora demonstrou de boa-fé a possibilidade 

de recolher custas e taxas judiciais de forma parcelada. DETERMINO que a 

parte autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias integrais, parcelado no limite de 06 (seis) parcelas, devendo 

apresentar a primeira parcela no prazo acima citado, sob pena de extinção 

da demanda.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

ce r t i f i q u e - s e  e  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s  p a r a  u l t e r i o r e s 

deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57249 Nr: 6-07.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO FALAVIGNA, CLAUDIO FALAVIGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VICTORIO MANZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6-07.2016.811.0085 (Código 57249)

Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, providenciando o necessário para o cumprimento 

da citação da parte requerida.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 19 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56021 Nr: 745-14.2015.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VICTORIO MANZUTTI, IVANETE APARECIDA 

PALAMIN MANZUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO FALAVIGNA, CLAUDIO FALAVIGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A

 Processo nº 745-14.2015.811.0085 (Código 56021)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 19 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57688 Nr: 245-11.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVINO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Ante o exposto, não encontrando arrimo para reconhecer o pretenso 

direito suscitado pela parte requerente, revogo a tutela antecipada 

concedida à f. 10/11 e JULGO IMPROCEDENTE a ação, declarando 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Em razão da litigância de má-fé, CONDENO a 

parte autora a: i) ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da 

causa, em favor da parte contrária, ii) indenizar o réu pelos prejuízos que 

eventualmente comprovar que sofreu; iii) a reembolsar ao réu as custas e 

despesas processuais que este efetuou; iv) no pagamento de honorários 

advocatícios do patrono da ré, que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa. A condenação deve observar os §4º do art. 98 do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55884 Nr: 682-86.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRACI RHEINHEIMER VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 682-86.2015.811.0085 (Código 55884)

Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, constato que a parte requerente obteve o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez nos autos nº 

1058-09.2014.811.0085 (Cód. 54245). Assim, considerando o objeto da 

presente demanda, DETERMINO a intimação da parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto ao interesse processual 

do feito.

Após, conclusos,

Intime-se.

Às providências.
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Terra Nova do Norte, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54419 Nr: 1149-02.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA GARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1149-02.2014.811.0085 (Código 54419)

Vistos.

Em que pese o pedido de extinção encartado às fls. 179, afiguro ser 

descabida a pretensão nesta fase processual, contudo, reconheço do 

pleito como desistência do recurso interposto.

Assim, ante a expressa manifestação da parte autora quanto ao 

desinteresse na continuidade do feito, HOMOLOGO a desistência recursal 

tácita, nos termos do art. 998, do CPC e, via de consequência, deixo de 

remeter os autos ao egrégio Tribunal de Justiça.

Não havendo outros requerimentos, ao ARQUIVO.

Intime-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53373 Nr: 488-23.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL DE OLIVEIRA, NAMIR SALETT DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e, por consequência, 

NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., 

nenhuma omissão na sentença de fls. 128/134, nos termos do art. 1.022, 

§1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da decisão 

supracitada.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52802 Nr: 73-40.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BARTOLO SANCHEZ PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18.488/0

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, razão porque, SUPRINDO a omissão ali 

apontada, nos termos do art. 1.022 do CPC, a decisão objurgada deverá 

constar a seguinte redação em seu dispositivo:“Proceda-se com o 

levantamento da penhora realizada às fls. 86/96.Eventuais custas pela 

parte requerente.Condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo 

Civil”.Por fim, em que pese o teor da certidão de f. 108, constato que os 

declaratórios fazem referência ao presente processo (Cód. 52802), de 

modo que determino o desentranhamento da peça nos autos de cód. 

54207.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Sentença

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

DELCINO ROMAN PIRES e IGNÁCIA BRUNO ZEBALLOS, qualificados nos 

autos, imputando-lhes a sanção prevista no art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006 do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos narrados 

nos seguintes termos: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, 

no dia 08 de setembro de 2017, por volta das 17h00m, nas proximidades 

da Fazenda Palmeiras do Guaporé, Gleba Nova Fortuna, zona rural, neste 

Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, DELCINO 

ROMAN PIRES e IGNACIA BRUNO ZEBELLOS, com consciência e vontade, 

após adquirirem e receberem de maneira escusa, transportaram e traziam 

consigo, 1.014,00 quilogramas de massa bruta de Cocaína, tudo sem 

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide 

laudo de fls. 17/18), substancia esta causadora de dependência física e 

psíquica. Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, a 

Polícia Judiciária Civil fazia operações "Fecha Fronteira" próximo à 

Fazenda Palmeira do Guaporé, quando os denunciados, a bordo da 

motocicleta Honda Titan Mix, ES, cor preta, ano 2009, placa NPM9268, se 

aproximaram da barreira policial. Por conseguinte, ao avistar os policiais, a 

denunciada IGNACIA, que estava na garupa, jogou a droga momento antes 

de chegar na barreira. Percebendo a ação, os policiais realizaram buscas 

nas proximidades e encontraram os 1.014,00 quilogramas de massa bruta 

de cocaína, que estavam sendo transportados pelos denunciados [...]" 

(sic).

 2. Defesa prévia apresentada às fls. 44/47, denúncia recebida no dia 

16/02/2018 (fl. 49).

3. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

partes; homologada a desistência da testemunha Carlos Augusto Prado (fl. 

55) e interrogado os acusados, cujos depoimentos foram gravados em 

mídia digital anexada aos autos à fl. 57.

 4. Nas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da 

denúncia (fls. 60/67).

5. A defesa do acusado do acusado Delcino, por sua vez, apresentou 

suas alegações finais às fls. 155/166, ocasião em que pugnou pela 

procedência parcial da denúncia, aplicando-se a atenuante da confissão 

espontânea e o do benefício da delação premiada prevista no art. 41 da 

Lei 11.343/2006, fixando a pena no mínimo legal, com regime inicial aberto 

ou semiaberto, e a fixação de honorários advocatícios.

6. Já a defesa da ré Ignácia apresentou alegações finais às fls.167/178, 

pugnando pela absolvição da acusada nos termos do art. 386, incisos IV, 

V e VII e, subsidiariamente, a aplicação da redução pela participação de 

menor importância, com a causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da 

Lei 11.343/2006, bem como o benefício da delação premiada prevista no 

art. 41 da Lei 11.343/2006, fixação da pena no mínimo legal, substituindo-a 

por restritivas de direitos, e regime inicial aberto ou semiaberto.

7. É o relatório. Decido.

II.1 FUNDAMENTAÇÃO

8. Trata-se de ação penal que imputa a prática do crime previsto no artigo 

33, caput, da Lei 11.343/06, cuja descrição típica está delimitada nos 

seguintes termos:

Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

 II.1.1 – DA MATERIALIDADE

9. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de 

ocorrência de fls. 14/15; exame preliminar de constatação de drogas de 

abuso fls. 27/28 e depoimentos colhidos durante a instrução.

II.1.2 – DA AUTORIA

II.1.2.1 – DA RÉ IGNACIA BRUNO ZEBALLOS

10. Muito embora a ré tenha negado a autoria delitiva, é fato que o 
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conjunto probatório carreado aos autos aponta para direção 

diametralmente oposta.

11. A ré, ao ser interrogada em juízo, negou categoricamente a prática 

delitiva, aduzindo, apenas, que foi na companhia do acusado Delcino até 

um terreno que possuíam na região da Nova Fortuna para realizar reparos 

e em um determinado momento Delcino a deixou sozinha no local, 

retornando posteriormente, não sabendo precisar o que o acusado 

praticou durante este período.

12. Nesse sentido, em juízo o réu Delcino afirmou que levou a ré Ignácia 

até uma propriedade na região da Nova Fortuna para que ela ficasse lá 

enquanto ele trabalhasse, já que estavam construindo uma casa.

13. Ainda, em juízo a ré afirmou que no momento em que Delcino visualizou 

a barreira policial, neste momento ele passou a mochila para ela e pediu 

para jogar o objeto que havia dentro da referida mochila, esclarecendo 

que Delcino sempre usava essa mochila para carregar roupa e nesta 

ocasião também possuía roupa.

14. Entretanto, o investigador de polícia Thiago de Campos Arruda, ouvido 

em juízo, afirmou que no momento em que ambos os acusados foram 

abordados eles confessaram a prática delitiva, mais precisamente que 

Delcino confessou no momento da abordagem policial que adquiriu a 

substância no país vizinho (Bolívia) pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) para trazer até a cidade de Vila Bela e Ignácia confessou que sabia 

que o Delcino foi adquirir a droga, tanto que combinaram de ir buscarem.

15. Tais informações foram corroboradas em juízo pelo escrivão de polícia 

Jean Pereira Rodrigues, o qual acrescentou que no momento da 

abordagem policial a ré Ignácia confessou que estava transportando a 

droga na motocicleta e dispensou a substância no momento em que viu a 

viatura policial.

16. Note-se que nas duas ocasiões em que foram ouvidos (inquisitorial e 

judicial), os agentes policiais confirmaram que no momento da abordagem 

policial a acusada Ignácia confessou que estava transportando, bem como 

ciente da aquisição da substancia feita pelo corréu e Delcino confessou 

ter adquirido a droga na Bolívia.

17. Como se sabe, os depoimentos dos agentes de polícia que atenderam 

a ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância, já que 

complementam as demais existentes nos autos e, como tal, compõem todo 

o arcabouço probatório existente em face da acusada.

18. Nesse diapasão, verifica-se que a versão sustentada pela ré não é 

corroborada por qualquer elemento de prova ou testemunha arrolada por 

ela ou pela defesa a fim de corroborar sua versão apresentada em juízo, a 

qual, ainda, afirmou que o acusado Delcino possuía um propriedade na 

região da Nova Fortuna e lá estariam construindo uma casa e não 

apresentou documentação alguma nesse sentido.

19. Assim, as declarações de Ignácia apresentam-se um tanto quanto 

duvidosas, de modo que a justificativa por ela apresentada não é eficaz 

em refutá-la como responsável pelo delito, visto que a versão por ela 

apresentada é absolutamente inverossímil e isolada nos autos, 

circunstância esta que dá maior veracidade aos elementos probatórios 

carreados aos autos, os quais apontam, sem dúvidas, à ré como autora 

da prática delituosa.

20. Soma-se a isso, nenhuma prova foi produzida nos autos a ponto de 

comprovar que a acusada não possuía conhecimento sobre o transporte 

da droga na motocicleta, cuja substância estava acondicionada no interior 

da mochila do réu Delcino, o qual, inclusive é o seu companheiro, e já 

conhecido no meio policial por realizar condutas como estas já que a 

defesa se limita única e exclusivamente nas declarações verbais 

apresentadas por ela e pelo acusado Delcino.

21. Portanto, a apreensão da droga realizada pelos agentes de polícia logo 

após ser arremessada do veículo em que a ré e o corréu Delcino 

trafegavam e não havendo elementos contundentes de que ela não 

possuía ciência sobre a referida droga, caracterizam-se elementos 

suficientemente aptos a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, 

impor uma condenação.

22. A propósito, não há se falar em participação de menor importância tal 

como formulado pela defesa em sede de alegações finais, posto que foi 

comprovada a coautoria delitiva. Ciente da aquisição da substância 

apreendida pelo acusado Delcino, a ré participou ativamente do transporte 

da substância, inclusive arremessou a bolsa com o entorpecente para 

tentar evitar o flagrante e, não obstante a prática da conduta ser diversa 

(transporte), não houve caracterização de desvio de dolo a não ser 

aquele objetivamente almejado pelos réus, o tráfico de drogas. Aliás, por 

ser se tratar de tipo penal misto alternativo, o delito previsto no caput do 

art. 33 da Lei 11.343/2006 também prevê em seu núcleo o verbo 

transportar, incidindo, desse modo, na prática do referido tipo penal 

incriminador.

23. Em relação ao pedido de aplicação da delação premiada formulado 

pela defesa do réu, entendo não ser o caso dos autos, pois além de negar 

categoricamente a prática delitiva durante seu interrogatório judicial, a ré 

permaneceu em silêncio perante a autoridade policial, não havendo 

qualquer colaboração para elucidação dos fatos, se valendo apenas da 

ínfima indicação de o corréu ser o proprietário da droga apreendida e que 

quiçá saberia que Delcino estaria na posse da substância a fim de 

eximir-se da incidência na prática delitiva, inexistindo, desse modo, 

qualquer auxílio na investigação policial e no processo criminal apto a 

incidir a causa de diminuição.

 24. Aliás, nesse sentido dispõe a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA 

FEDERAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONCURSO MATERIAL – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] ALEGAÇÕES DO SEGUNDO 

APELANTE: ERRO DE TIPO, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, DELAÇÃO 

PREMIADA, COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE 

REFERENTE AO USO DE DOCUMENTO FALSO [...] PRIMEIRO APELANTE 

QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO E DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA – 

DECISÃO DO STJ – DELAÇÃO PREMIADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

COLABORAÇÃO EFETIVA NA FASE INVESTIGATÓRIA E JUDICIAL – 

SEGUNDO APELANTE QUE APENAS INDICOU NOMES EM JUÍZO – NÃO 

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – POSICIONAMENTO DA PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DA 

CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DO USO DE DOCUMENTO 

FALSO – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA DO SEGUNDO APELANTE 

REDIMENSIONADA – PENA ESTALECIDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – 

REGIME MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA POR RESTRITIVAS 

DE DIREITOS INCABÍVEL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS 

PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA CORPORAL DOS 

APELANTES."Provada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de 

drogas, à luz de documentos e testemunhos válidos, não há que se falar 

em absolvição por falta de provas [...]. Os depoimentos de policiais 

militares responsáveis pela apreensão do entorpecente constituem meio 

de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando 

corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal." (TJMT, Ap nº 

121410/2016)"Fica mantida a condenação do apelante quando as provas 

dos autos demonstrarem que ele incorreu na prática do delito de tráfico de 

drogas, pois, ainda que não tenha sido flagrado comercializando o 

entorpecente apreendido, sua conduta consistiu em "transportar" drogas, 

a qual encontra-se expressamente prevista no art. 33, caput, da Lei de 

Drogas. Tese da ocorrência de erro de tipo não acolhida porque as provas 

dos autos demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento do 

transporte da droga em seu veículo [...]" (Ap nº 156340/2012[...] Do 

mesmo modo, integrando o acusado organização criminosa, na qualidade 

de transportador da droga, resta impossibilitada a incidência da causa 

especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de 

Drogas. Precedentes." (STJ, HC nº 363.995/MS)"Para o reconhecimento 

da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas – delação 

premiada – mostra-se imprescindível que o réu colabore efetivamente, 

tanto na fase investigatória quanto na judicial, na identificação dos demais 

coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do 

produto do crime." (TJMT, Ap nº 134350/2015)"A Terceira Seção desta 

Corte Superior, ao julgar o EREsp n.1.154.752/RS, uniformizou o 

entendimento de que a atenuante da confissão espontânea deve ser 

compensada com a agravante da reincidência." (STJ, HC nº 

371.880/SC)"A pena estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos de 

reclusão inibe ao regime menos gravoso do que o inicial fechado e a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito." 

(TJMT, Ap nº 52134/2012). (Ap 146486/2016, DES. MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017). (Grifos nosso).

II.1.2.2 – DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (art. 33, § 4º da Lei 

11.343/06)

25. Em relação ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, 

assiste razão à defesa, pois, segundo restou comprovado nos autos a 

acusada é primária, possui bons antecedentes, não se dedica às 

atividades delitivas, tampouco integra organização criminosa.

26. Com efeito, o fato de ter sido abordado com expressiva quantidade de 

droga, por si só, não pode gerar a presunção de que a ré integra 
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organização criminosa.

27. Ademais, a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que 

norteiam o magistrado no momento da dosimetria da pena, e levando-se 

em consideração a pouca quantidade de droga apreendida com a ré, 

entendo que a redução prevista na legislação de regência dever ser 

efetivada à fração máxima do dispositivo em comento, no caso, 2/3 (dois 

terços) do montante fixado.

II.1.2.3 – DO RÉU DELCINO ROMAN PIRES

28. A autoria delitiva é incontroversa nos autos, pois além de preso em 

flagrante delito na posse da referida droga, ao ser interrogado em juízo o 

réu confessou ter praticado o crime nos exatos termos descritos na 

denúncia.

29. Os agentes de policias responsáveis pela abordagem, nas duas 

ocasiões em que foram ouvidos (inquisitorial e judicial) confirmaram que no 

momento da prisão do acusado ele confessou a prática do crime e foi 

encontrado a substância apreendida nos autos próximo a barreira policial, 

pois a ré Ignácia dispensou a droga no momento em que avistaram os 

policiais .

30. Portanto, a confissão do acusado aliada às demais provas produzidas 

nos autos, caracteriza-se como elemento suficientemente apto a 

comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

31. Do mesmo modo, conforme as razões acima expostas, com relação ao 

pedido de aplicação da delação premiada formulado pela defesa do réu, 

entendo não ser o caso dos autos, pois na ocasião de seu interrogatório 

judicial o réu confessou espontaneamente a prática delitiva, bem como na 

presença da autoridade policial permaneceu em silêncio, utilizando de 

argumentos apenas para evitar a incidência da prática do crime recair 

sobre a corré Ignácia, inexistindo efetiva colaboração, inviabilizando, 

portanto, a aplicabilidade do referido benefício.

32. Nesse sentido dispõe a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA 

FEDERAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONCURSO MATERIAL – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] ALEGAÇÕES DO SEGUNDO 

APELANTE: ERRO DE TIPO, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, DELAÇÃO 

PREMIADA, COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE 

REFERENTE AO USO DE DOCUMENTO FALSO [...] PRIMEIRO APELANTE 

QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO E DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA – 

DECISÃO DO STJ – DELAÇÃO PREMIADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

COLABORAÇÃO EFETIVA NA FASE INVESTIGATÓRIA E JUDICIAL – 

SEGUNDO APELANTE QUE APENAS INDICOU NOMES EM JUÍZO – NÃO 

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – POSICIONAMENTO DA PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DA 

CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DO USO DE DOCUMENTO 

FALSO – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA DO SEGUNDO APELANTE 

REDIMENSIONADA – PENA ESTALECIDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – 

REGIME MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA POR RESTRITIVAS 

DE DIREITOS INCABÍVEL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS 

PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA CORPORAL DOS 

APELANTES."Provada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de 

drogas, à luz de documentos e testemunhos válidos, não há que se falar 

em absolvição por falta de provas [...]. Os depoimentos de policiais 

militares responsáveis pela apreensão do entorpecente constituem meio 

de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando 

corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal." (TJMT, Ap nº 

121410/2016)"Fica mantida a condenação do apelante quando as provas 

dos autos demonstrarem que ele incorreu na prática do delito de tráfico de 

drogas, pois, ainda que não tenha sido flagrado comercializando o 

entorpecente apreendido, sua conduta consistiu em "transportar" drogas, 

a qual encontra-se expressamente prevista no art. 33, caput, da Lei de 

Drogas. Tese da ocorrência de erro de tipo não acolhida porque as provas 

dos autos demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento do 

transporte da droga em seu veículo [...]" (Ap nº 156340/2012[...] Do 

mesmo modo, integrando o acusado organização criminosa, na qualidade 

de transportador da droga, resta impossibilitada a incidência da causa 

especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de 

Drogas. Precedentes." (STJ, HC nº 363.995/MS)"Para o reconhecimento 

da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas – delação 

premiada – mostra-se imprescindível que o réu colabore efetivamente, 

tanto na fase investigatória quanto na judicial, na identificação dos demais 

coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do 

produto do crime." (TJMT, Ap nº 134350/2015)"A Terceira Seção desta 

Corte Superior, ao julgar o EREsp n.1.154.752/RS, uniformizou o 

entendimento de que a atenuante da confissão espontânea deve ser 

compensada com a agravante da reincidência." (STJ, HC nº 

371.880/SC)"A pena estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos de 

reclusão inibe ao regime menos gravoso do que o inicial fechado e a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito." 

(TJMT, Ap nº 52134/2012). (Ap 146486/2016, DES. MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017). (Grifos nosso).

III – DISPOSITIVO

33. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e:

a) CONDENO DELCINO ROMAN PIRES, nascido em 09/08/1986, filho de 

Xavier Pires e Diana Roman, natural de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006.

b) CONDENO IGNÁCIA BRUNO ZEBALLOS, nascido em 07/06/1982, filha 

de Francisca Zeballos e Herman Bruno, natural do país Bolívia, RNE: 

G092586-B, CPF: 706.929.591-06, domiciliada na Rua Goiás, Bairro Jardim 

Aroporto, cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, como incursa 

nas sanções previstas no art. 33, caput e §4º, da Lei 11.343/2006.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

IV.1 – DA RÉ IGNÁCIA BRUNO ZEBALLOS

34. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

35. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a "culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime." (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não há informações concretas nos autos acerca de 

condenação criminal passada em julgado, motivo pelo qual não valoro 

negativamente neste ponto.

 c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado "nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado." 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das "qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade." (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que "os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito." (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do "modus operandi" empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos 

autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 
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conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.

i) Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 1kg14g de 

COCAÍNA, que é uma quantidade expressiva de uma droga de alto poder 

de adição e de grande lesividade ao organismo humano. Assim, A 

CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com 

preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

36. Pena-base: tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi desfavorável à ré, fixo a 

pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

37. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a 

serem consideradas nos autos.

38. Na terceira fase: na forma do art. 68 do CP, reconheço a causa de 

diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, e reduzo 

a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços). Assim, fica a pena em 02 

(dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

39. Ainda na terceira fase: não há causa de aumento aplicáveis ao caso.

40. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor 

unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

41. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 02(dois) anos de reclusão 

e 200 (duzentos) dias-multa, as quais torno definitivas neste patamar.

 42. Regime de pena: tratando-se de condenada não reincidente e diante 

do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c" do 

Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da 

reprimenda.

43. Detração penal: a ré permaneceu presa neste processo de 09/09/2017 

a 26/04/2018, num total de 07 meses e 17 dias de prisão, de forma que a 

aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP não trará nenhum resultado 

prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de 

cumprimento da pena.

44. Substituição da pena: nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por DUAS PENAS RESTRITIVAS DE 

DIREITOS, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

45. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, 

do CPP, tendo em vista que a acusada encontra-se solta, em caso de 

recurso, concedo o direito de recorrer em liberdade.

46. Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação 

de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 

deixo de aplicar o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP.

47. Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, 

devendo ser descontadas de eventual fiança prestada e, não sendo 

suficiente, fica suspensa a exigibilidade do remanescente, em razão da 

justiça gratuita, que ora lhe defiro.

 IV.2 – DO RÉU DELCINO ROMAN PIRES

48. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

49. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a "culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime." (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: tendo em vista que a condenação criminal existente em 

face do réu será utilizada como circunstância agravante, deixo de valor 

negativamente neste ponto.

 c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado "nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado." 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das "qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade." (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que "os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito." (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do "modus operandi" empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos 

autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.

i) Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 1kg14g de 

COCAÍNA, que é uma quantidade expressiva de uma droga de alto poder 

de adição e de grande lesividade ao organismo humano. Assim, A 

CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com 

preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

50. Pena-base: tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi desfavorável à ré, fixo a 

pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

51. Na segunda fase, não verifico nenhuma atenuante a ser aplicada à 

espécie.

52. Ainda na segunda fase, diante da reincidência específica delitiva 

(execução de penal cód: 65148 em trâmite neste juízo, cuja condenação 

foi proferida nos autos da ação penal/cód. 56677 também por este juízo), 

reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal e 

aumento em 1/6 (01 ano) a pena aplicada, totalizando 07 anos de reclusão 

e 700 dias-multa.

53. Na terceira fase: não há causas de diminuição ou aumento a serem 

consideradas

 54. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor 

unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

55. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 07(sete) anos de 

reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, as quais torno definitivas neste 

patamar.

 56. Regime de pena: tratando-se de condenado reincidente e diante do 

quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", §3°, do 

Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da 

reprimenda e deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, 

pois sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase 

processual, cabendo ao juízo execucional realizar eventual ajuste 

necessário, sobretudo porque contra o réu tramita o executivo de pena nº 

963-61.2018.811.0077, código 65148, nesta comarca.

57. Substituição da pena: incabível a substituição em razão da reincidência 

delitiva e do quantum aplicado.

58. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a 
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manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o 

réu responder todo o processo preso e, depois de condenado a pena a 

ser cumprida em regime inicial fechado, ser colocado em liberdade.

 59. A gravidade concreta da conduta, aqui analisada sob o contexto geral 

do crime praticado, caracteriza grande risco à ordem pública, embora a 

prática do delito não tenha ocorrido com violência ou grave ameaça, após 

toda análise do caso concreto, não comporta ao acusado o benefício da 

liberdade provisória, bem como a reiteração do acusado no mesmo delito, 

demonstrando assim a sua inclinação para a reiteração delitiva, vez que o 

mesmo já foi condenado nas mesmas circunstancias transportando a 

mesma substância apreendida nestes autos motivo pelo qual, com 

fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, não concedo ao 

réu o direito de recorrer em liberdade.

60. Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação 

de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 

deixo de aplicar o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP.

61. Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, 

suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita, que ora lhes defiro.

 V – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA AMBOS OS ACUSADOS

62. Em relação à motocicleta HONDA/CG 150 TITAN MIX ES, cor PRETA, 

ano 2009, placa NPM-9268, apreendida à fl. 36, DECRETO O PERDIMENTO 

do mesmo, na forma dos art. 91, inciso II, alínea "b", do CP e art. 63 da Lei 

11.343/2006 em favor da União, uma vez que o acusado não comprovou a 

origem lícita do bem utilizado de forma direta na prática do crime de tráfico 

de drogas.

63. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

c) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

d) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente, ressalvada a hipótese de expedição de guia de 

execução em caso de condenação em segundo grau de jurisdição, o que 

dependerá de decisão judicial específica;

e) comunique-se ao SENAD para tomar as providências cabíveis no 

tocante ao bem apreendido, na forma do artigo 63, §2º da Lei 11.345/06.

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

64. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado aos 

acusados se desejam recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do 

art. 1.421 e seu parágrafo único da CNGCGJ/MT.

65. Por fim, arbitro em favor da advogada dativa, Dra. Graciele Cristina 

Romero Munhoz – OAB/MT n. 20748, honorários advocatícios 

proporcionais no montante de 10 (dez) URH, equivalente a R$ 8.965,07, 

em observância à proporcionalidade entre o trabalho realizado e o 

disposto no item 7.1 da Tabela XIX da OAB/MT 2018. Expeça-se certidão 

de crédito para fins de cobrança, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, sendo que os honorários de eventual fase recursal 

serão arbitrados oportunamente, conforme o trabalho realizado.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 32022 Nr: 1322-55.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Leonida Gomes de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio de Almeida Teixeira 

- OAB:15073/A, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 Vistos, etc.

1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença.

2- Intime-se o devedor, por meio de publicação no DJe em nome de seu 

advogado constituído, para pagar o valor apontado pela parte exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Caso o trânsito em julgado tenha ocorrido há mais de um ano do pedido de 

cumprimento da sentença, deverá o devedor ser intimado pessoalmente 

por carta com aviso de recebimento ou mandado, além da intimação do 

advogado constituído nos autos.

Caso o devedor seja representado pela Defensoria Pública, deverá ser 

intimado pessoalmente por carta com aviso de recebimento ou mandado, 

além da intimação pessoal do Defensor Público.

Caso o devedor tenha sido citado pessoalmente na fase de conhecimento 

e seja revel, deverá ser intimado pessoalmente por carta com aviso de 

recebimento ou mandado.

Caso o devedor seja revel citado por edital, deverá ser intimado por edital 

e intimado o curador especial nomeado nos autos.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61607 Nr: 802-85.2017.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar o advogado nomeado da requerida 

para manifestar-se, mais precisamente para entrar em contato com a 

requerida para apresentar sua defesa, conforme já determinado as fls. 24 

quando da sua nomeação, em conformidade a ordem de serviço nº. 

01/2008 deste Juízo.

Segue a certidão de fls. 28 abaixo transcrita:

"Certifico e dou fé que, nesta data a requerida Mirian Santana da Silva 

através de contato telefônico, informou-nos o seu atual telefone para 

contato: (65) 99662-1137."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60029 Nr: 16-41.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleiciano Rodrigues Prudêncio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 [...]Quanto ao exame criminológico/psicossocial, em que pese seja um 

meio importante de avaliação para que se afira se a oportunidade é 

adequada para reinserção do agente à comunidade, entendo ser 

desnecessária a sua realização, já que o exame criminológico não se 

caracteriza como um requisito obrigatório para a progressão do regime de 

execução da pena privativa de liberdade do condenado.A Súmula 439 do 

STJ e a Súmula Vinculante 26 do STF reforçam o caráter facultativo da 

realização do exame criminológico, tratando-se de perícia excepcional. 

Neste sentido: STJ - HC 179.471/SP - Rel. Min. Gilson Dipp – 5ª Turma - 

Julg. 19.05.2011 - DJe 08.06.2011.Por força do princípio do livre 

convencimento motivado, não é obrigatória a realização do exame 

psicossocial com o objetivo de obter informações sobre a personalidade 

do recuperando, que pode ser aferida por outros meios de prova, 

inclusive por atestado de comportamento carcerário (TJMT - AgExPe 

158021/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017). Ainda que seja 

grave a natureza do delito praticado pelo condenado, tal argumento, por si 

só, não é suficiente para justificar a necessidade de realização de exame 

criminológico (STJ HC nº 299805 – Relator: Min. Walter de Almeida 

Guilherme (Desembargador Convocado do TJ/SP) – 27.11.2014).Consigno 

ainda que a concessão da progressão do regime para o semiaberto, 

estágio intermediário do procedimento de individualização da pena na fase 

executiva, visa oportunizar o reajustamento social do reeducando, 

introduzindo-o paulatinamente na vida em liberdade. Através dela, 

busca-se diminuir os efeitos negativos e as mazelas da prisão, colocando 

o recuperando em contato direto com a comunidade, a fim de promover 

sua harmônica reinserção social. Contudo, apesar de o recuperando 
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passar novamente ao convívio social, sua pena ainda não se findou, 

permanecendo o mesmo submetido a um período de prova que abrange 

inúmeras [...]

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64956 Nr: 857-02.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

1- Diante da impossibilidade de realização da última audiência, ante a não 

intimação do recuperando em tempo hábil, redesigno a audiência 

admonitória para o próximo dia 18/10/2018 às 13h00min.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54369 Nr: 922-36.2014.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS Construtora Ltda - ME, Jadilson Alves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares - 

OAB:17.659/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Marques - 

OAB:14.678/MT

 Intimação do advogado dos requeridos, Dr. Davi Marques, para, em 

cumprimento ao despacho de fls. 128, efetuar o pagamento dos 

honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Fica consignado que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64153 Nr: 412-81.2018.811.0077

 AÇÃO: Internação Provisória->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Leozita Batista de Oliveira de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, José Fernando de Oliveira Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SOARES GONÇALVES 

- OAB:13850/O

 Certifico e dou fé que a contestação foi protocolada tempestivamente.

Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela e ao Artigo 1.221 da CNGCJ, encaminho os autos ao 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar à contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62634 Nr: 1317-23.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcino Roman Pires, Ignacia Bruno Zeballos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499-O

 SENTENÇA

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

DELCINO ROMAN PIRES e IGNÁCIA BRUNO ZEBALLOS, qualificados nos 

autos, imputando-lhes a sanção prevista no art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006 do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos narrados 

nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de setembro 

de 2017, por volta das 17h00m, nas proximidades da Fazenda Palmeiras 

do Guaporé, Gleba Nova Fortuna, zona rural, neste Município e Comarca 

de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, DELCINO ROMAN PIRES e 

IGNACIA BRUNO ZEBELLOS, com consciência e vontade, após adquirirem 

e receberem de maneira escusa, transportaram e traziam consigo, 

1.014,00 quilogramas de massa bruta de Cocaína, tudo sem autorização e 

em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudo de fls. 

17/18), substancia esta causadora de dependência física e psíquica.

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, a Polícia 

Judiciária Civil fazia operações “Fecha Fronteira” próximo à Fazenda 

Palmeira do Guaporé, quando os denunciados, a bordo da motocicleta 

Honda Titan Mix, ES, cor preta, ano 2009, placa NPM9268, se aproximaram 

da barreira policial. Por conseguinte, ao avistar os policiais, a denunciada 

IGNACIA, que estava na garupa, jogou a droga momento antes de chegar 

na barreira.

Percebendo a ação, os policiais realizaram buscas nas proximidades e 

encontraram os 1.014,00 quilogramas de massa bruta de cocaína, que 

estavam sendo transportados pelos denunciados [...]” (sic).

2. Defesa prévia apresentada às fls. 44/47, denúncia recebida no dia 

16/02/2018 (fl. 49).

3. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

partes; homologada a desistência da testemunha Carlos Augusto Prado (fl. 

55) e interrogado os acusados, cujos depoimentos foram gravados em 

mídia digital anexada aos autos à fl. 57.

 4. Nas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da 

denúncia (fls. 60/67).

5. A defesa do acusado do acusado Delcino, por sua vez, apresentou 

suas alegações finais às fls. 155/166, ocasião em que pugnou pela 

procedência parcial da denúncia, aplicando-se a atenuante da confissão 

espontânea e o do benefício da delação premiada prevista no art. 41 da 

Lei 11.343/2006, fixando a pena no mínimo legal, com regime inicial aberto 

ou semiaberto, e a fixação de honorários advocatícios.

6. Já a defesa da ré Ignácia apresentou alegações finais às fls.167/178, 

pugnando pela absolvição da acusada nos termos do art. 386, incisos IV, 

V e VII e, subsidiariamente, a aplicação da redução pela participação de 

menor importância, com a causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da 

Lei 11.343/2006, bem como o benefício da delação premiada prevista no 

art. 41 da Lei 11.343/2006, fixação da pena no mínimo legal, substituindo-a 

por restritivas de direitos, e regime inicial aberto ou semiaberto.

7. É o relatório. Decido.

II.1 FUNDAMENTAÇÃO

8. Trata-se de ação penal que imputa a prática do crime previsto no artigo 

33, caput, da Lei 11.343/06, cuja descrição típica está delimitada nos 

seguintes termos:

Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

 II.1.1 – DA MATERIALIDADE

9. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de 

ocorrência de fls. 14/15; exame preliminar de constatação de drogas de 

abuso fls. 27/28 e depoimentos colhidos durante a instrução.

II.1.2 – DA AUTORIA

II.1.2.1 – DA RÉ IGNACIA BRUNO ZEBALLOS

10. Muito embora a ré tenha negado a autoria delitiva, é fato que o 

conjunto probatório carreado aos autos aponta para direção 

diametralmente oposta.

11. A ré, ao ser interrogada em juízo, negou categoricamente a prática 

delitiva, aduzindo, apenas, que foi na companhia do acusado Delcino até 

um terreno que possuíam na região da Nova Fortuna para realizar reparos 

e em um determinado momento Delcino a deixou sozinha no local, 

retornando posteriormente, não sabendo precisar o que o acusado 

praticou durante este período.
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12. Nesse sentido, em juízo o réu Delcino afirmou que levou a ré Ignácia 

até uma propriedade na região da Nova Fortuna para que ela ficasse lá 

enquanto ele trabalhasse, já que estavam construindo uma casa.

13. Ainda, em juízo a ré afirmou que no momento em que Delcino visualizou 

a barreira policial, neste momento ele passou a mochila para ela e pediu 

para jogar o objeto que havia dentro da referida mochila, esclarecendo 

que Delcino sempre usava essa mochila para carregar roupa e nesta 

ocasião também possuía roupa.

14. Entretanto, o investigador de polícia Thiago de Campos Arruda, ouvido 

em juízo, afirmou que no momento em que ambos os acusados foram 

abordados eles confessaram a prática delitiva, mais precisamente que 

Delcino confessou no momento da abordagem policial que adquiriu a 

substância no país vizinho (Bolívia) pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) para trazer até a cidade de Vila Bela e Ignácia confessou que sabia 

que o Delcino foi adquirir a droga, tanto que combinaram de ir buscarem.

15. Tais informações foram corroboradas em juízo pelo escrivão de polícia 

Jean Pereira Rodrigues, o qual acrescentou que no momento da 

abordagem policial a ré Ignácia confessou que estava transportando a 

droga na motocicleta e dispensou a substância no momento em que viu a 

viatura policial.

16. Note-se que nas duas ocasiões em que foram ouvidos (inquisitorial e 

judicial), os agentes policiais confirmaram que no momento da abordagem 

policial a acusada Ignácia confessou que estava transportando, bem como 

ciente da aquisição da substancia feita pelo corréu e Delcino confessou 

ter adquirido a droga na Bolívia.

17. Como se sabe, os depoimentos dos agentes de polícia que atenderam 

a ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância, já que 

complementam as demais existentes nos autos e, como tal, compõem todo 

o arcabouço probatório existente em face da acusada.

18. Nesse diapasão, verifica-se que a versão sustentada pela ré não é 

corroborada por qualquer elemento de prova ou testemunha arrolada por 

ela ou pela defesa a fim de corroborar sua versão apresentada em juízo, a 

qual, ainda, afirmou que o acusado Delcino possuía um propriedade na 

região da Nova Fortuna e lá estariam construindo uma casa e não 

apresentou documentação alguma nesse sentido.

19. Assim, as declarações de Ignácia apresentam-se um tanto quanto 

duvidosas, de modo que a justificativa por ela apresentada não é eficaz 

em refutá-la como responsável pelo delito, visto que a versão por ela 

apresentada é absolutamente inverossímil e isolada nos autos, 

circunstância esta que dá maior veracidade aos elementos probatórios 

carreados aos autos, os quais apontam, sem dúvidas, à ré como autora 

da prática delituosa.

20. Soma-se a isso, nenhuma prova foi produzida nos autos a ponto de 

comprovar que a acusada não possuía conhecimento sobre o transporte 

da droga na motocicleta, cuja substância estava acondicionada no interior 

da mochila do réu Delcino, o qual, inclusive é o seu companheiro, e já 

conhecido no meio policial por realizar condutas como estas já que a 

defesa se limita única e exclusivamente nas declarações verbais 

apresentadas por ela e pelo acusado Delcino.

21. Portanto, a apreensão da droga realizada pelos agentes de polícia logo 

após ser arremessada do veículo em que a ré e o corréu Delcino 

trafegavam e não havendo elementos contundentes de que ela não 

possuía ciência sobre a referida droga, caracterizam-se elementos 

suficientemente aptos a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, 

impor uma condenação.

22. A propósito, não há se falar em participação de menor importância tal 

como formulado pela defesa em sede de alegações finais, posto que foi 

comprovada a coautoria delitiva. Ciente da aquisição da substância 

apreendida pelo acusado Delcino, a ré participou ativamente do transporte 

da substância, inclusive arremessou a bolsa com o entorpecente para 

tentar evitar o flagrante e, não obstante a prática da conduta ser diversa 

(transporte), não houve caracterização de desvio de dolo a não ser 

aquele objetivamente almejado pelos réus, o tráfico de drogas. Aliás, por 

ser se tratar de tipo penal misto alternativo, o delito previsto no caput do 

art. 33 da Lei 11.343/2006 também prevê em seu núcleo o verbo 

transportar, incidindo, desse modo, na prática do referido tipo penal 

incriminador.

23. Em relação ao pedido de aplicação da delação premiada formulado 

pela defesa do réu, entendo não ser o caso dos autos, pois além de negar 

categoricamente a prática delitiva durante seu interrogatório judicial, a ré 

permaneceu em silêncio perante a autoridade policial, não havendo 

qualquer colaboração para elucidação dos fatos, se valendo apenas da 

ínfima indicação de o corréu ser o proprietário da droga apreendida e que 

quiçá saberia que Delcino estaria na posse da substância a fim de 

eximir-se da incidência na prática delitiva, inexistindo, desse modo, 

qualquer auxílio na investigação policial e no processo criminal apto a 

incidir a causa de diminuição.

 24. Aliás, nesse sentido dispõe a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA 

FEDERAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONCURSO MATERIAL – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] ALEGAÇÕES DO SEGUNDO 

APELANTE: ERRO DE TIPO, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, DELAÇÃO 

PREMIADA, COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE 

REFERENTE AO USO DE DOCUMENTO FALSO [...] PRIMEIRO APELANTE 

QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO E DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA – 

DECISÃO DO STJ – DELAÇÃO PREMIADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

COLABORAÇÃO EFETIVA NA FASE INVESTIGATÓRIA E JUDICIAL – 

SEGUNDO APELANTE QUE APENAS INDICOU NOMES EM JUÍZO – NÃO 

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – POSICIONAMENTO DA PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DA 

CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DO USO DE DOCUMENTO 

FALSO – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA DO SEGUNDO APELANTE 

REDIMENSIONADA – PENA ESTALECIDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – 

REGIME MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA POR RESTRITIVAS 

DE DIREITOS INCABÍVEL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS 

PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA CORPORAL DOS 

APELANTES.“Provada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de 

drogas, à luz de documentos e testemunhos válidos, não há que se falar 

em absolvição por falta de provas [...]. Os depoimentos de policiais 

militares responsáveis pela apreensão do entorpecente constituem meio 

de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando 

corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.” (TJMT, Ap nº 

121410/2016)“Fica mantida a condenação do apelante quando as provas 

dos autos demonstrarem que ele incorreu na prática do delito de tráfico de 

drogas, pois, ainda que não tenha sido flagrado comercializando o 

entorpecente apreendido, sua conduta consistiu em “transportar” drogas, 

a qual encontra-se expressamente prevista no art. 33, caput, da Lei de 

Drogas. Tese da ocorrência de erro de tipo não acolhida porque as provas 

dos autos demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento do 

transporte da droga em seu veículo [...]” (Ap nº 156340/2012[...] Do 

mesmo modo, integrando o acusado organização criminosa, na qualidade 

de transportador da droga, resta impossibilitada a incidência da causa 

especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de 

Drogas. Precedentes.” (STJ, HC nº 363.995/MS)“Para o reconhecimento 

da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas – delação 

premiada – mostra-se imprescindível que o réu colabore efetivamente, 

tanto na fase investigatória quanto na judicial, na identificação dos demais 

coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do 

produto do crime.” (TJMT, Ap nº 134350/2015)“A Terceira Seção desta 

Corte Superior, ao julgar o EREsp n.1.154.752/RS, uniformizou o 

entendimento de que a atenuante da confissão espontânea deve ser 

compensada com a agravante da reincidência.” (STJ, HC nº 

371.880/SC)“A pena estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos de 

reclusão inibe ao regime menos gravoso do que o inicial fechado e a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.” 

(TJMT, Ap nº 52134/2012). (Ap 146486/2016, DES. MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017). (Grifos nosso).

II.1.2.2 – DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (art. 33, § 4º da Lei 

11.343/06)

25. Em relação ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, 

assiste razão à defesa, pois, segundo restou comprovado nos autos a 

acusada é primária, possui bons antecedentes, não se dedica às 

atividades delitivas, tampouco integra organização criminosa.

26. Com efeito, o fato de ter sido abordado com expressiva quantidade de 

droga, por si só, não pode gerar a presunção de que a ré integra 

organização criminosa.

27. Ademais, a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que 

norteiam o magistrado no momento da dosimetria da pena, e levando-se 

em consideração a pouca quantidade de droga apreendida com a ré, 

entendo que a redução prevista na legislação de regência dever ser 

efetivada à fração máxima do dispositivo em comento, no caso, 2/3 (dois 

terços) do montante fixado.

II.1.2.3 – DO RÉU DELCINO ROMAN PIRES
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28. A autoria delitiva é incontroversa nos autos, pois além de preso em 

flagrante delito na posse da referida droga, ao ser interrogado em juízo o 

réu confessou ter praticado o crime nos exatos termos descritos na 

denúncia.

29. Os agentes de policias responsáveis pela abordagem, nas duas 

ocasiões em que foram ouvidos (inquisitorial e judicial) confirmaram que no 

momento da prisão do acusado ele confessou a prática do crime e foi 

encontrado a substância apreendida nos autos próximo a barreira policial, 

pois a ré Ignácia dispensou a droga no momento em que avistaram os 

policiais .

30. Portanto, a confissão do acusado aliada às demais provas produzidas 

nos autos, caracteriza-se como elemento suficientemente apto a 

comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

31. Do mesmo modo, conforme as razões acima expostas, com relação ao 

pedido de aplicação da delação premiada formulado pela defesa do réu, 

entendo não ser o caso dos autos, pois na ocasião de seu interrogatório 

judicial o réu confessou espontaneamente a prática delitiva, bem como na 

presença da autoridade policial permaneceu em silêncio, utilizando de 

argumentos apenas para evitar a incidência da prática do crime recair 

sobre a corré Ignácia, inexistindo efetiva colaboração, inviabilizando, 

portanto, a aplicabilidade do referido benefício.

32. Nesse sentido dispõe a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA 

FEDERAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONCURSO MATERIAL – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] ALEGAÇÕES DO SEGUNDO 

APELANTE: ERRO DE TIPO, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, DELAÇÃO 

PREMIADA, COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE 

REFERENTE AO USO DE DOCUMENTO FALSO [...] PRIMEIRO APELANTE 

QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO E DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA – 

DECISÃO DO STJ – DELAÇÃO PREMIADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

COLABORAÇÃO EFETIVA NA FASE INVESTIGATÓRIA E JUDICIAL – 

SEGUNDO APELANTE QUE APENAS INDICOU NOMES EM JUÍZO – NÃO 

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – POSICIONAMENTO DA PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DA 

CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DO USO DE DOCUMENTO 

FALSO – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA DO SEGUNDO APELANTE 

REDIMENSIONADA – PENA ESTALECIDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – 

REGIME MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA POR RESTRITIVAS 

DE DIREITOS INCABÍVEL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS 

PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA CORPORAL DOS 

APELANTES.“Provada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de 

drogas, à luz de documentos e testemunhos válidos, não há que se falar 

em absolvição por falta de provas [...]. Os depoimentos de policiais 

militares responsáveis pela apreensão do entorpecente constituem meio 

de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando 

corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.” (TJMT, Ap nº 

121410/2016)“Fica mantida a condenação do apelante quando as provas 

dos autos demonstrarem que ele incorreu na prática do delito de tráfico de 

drogas, pois, ainda que não tenha sido flagrado comercializando o 

entorpecente apreendido, sua conduta consistiu em “transportar” drogas, 

a qual encontra-se expressamente prevista no art. 33, caput, da Lei de 

Drogas. Tese da ocorrência de erro de tipo não acolhida porque as provas 

dos autos demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento do 

transporte da droga em seu veículo [...]” (Ap nº 156340/2012[...] Do 

mesmo modo, integrando o acusado organização criminosa, na qualidade 

de transportador da droga, resta impossibilitada a incidência da causa 

especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de 

Drogas. Precedentes.” (STJ, HC nº 363.995/MS)“Para o reconhecimento 

da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas – delação 

premiada – mostra-se imprescindível que o réu colabore efetivamente, 

tanto na fase investigatória quanto na judicial, na identificação dos demais 

coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do 

produto do crime.” (TJMT, Ap nº 134350/2015)“A Terceira Seção desta 

Corte Superior, ao julgar o EREsp n.1.154.752/RS, uniformizou o 

entendimento de que a atenuante da confissão espontânea deve ser 

compensada com a agravante da reincidência.” (STJ, HC nº 

371.880/SC)“A pena estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos de 

reclusão inibe ao regime menos gravoso do que o inicial fechado e a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.” 

(TJMT, Ap nº 52134/2012). (Ap 146486/2016, DES. MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017). (Grifos nosso).

III – DISPOSITIVO

33. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e:

a) CONDENO DELCINO ROMAN PIRES, nascido em 09/08/1986, filho de 

Xavier Pires e Diana Roman, natural de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006.

b) CONDENO IGNÁCIA BRUNO ZEBALLOS, nascido em 07/06/1982, filha 

de Francisca Zeballos e Herman Bruno, natural do país Bolívia, RNE: 

G092586-B, CPF: 706.929.591-06, domiciliada na Rua Goiás, Bairro Jardim 

Aroporto, cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, como incursa 

nas sanções previstas no art. 33, caput e §4º, da Lei 11.343/2006.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

IV.1 – DA RÉ IGNÁCIA BRUNO ZEBALLOS

34. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

35. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não há informações concretas nos autos acerca de 

condenação criminal passada em julgado, motivo pelo qual não valoro 

negativamente neste ponto.

 c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos 

autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.

i) Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 1kg14g de 

COCAÍNA, que é uma quantidade expressiva de uma droga de alto poder 

de adição e de grande lesividade ao organismo humano. Assim, A 
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CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com 

preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

36. Pena-base: tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi desfavorável à ré, fixo a 

pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

37. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a 

serem consideradas nos autos.

38. Na terceira fase: na forma do art. 68 do CP, reconheço a causa de 

diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, e reduzo 

a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços). Assim, fica a pena em 02 

(dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

39. Ainda na terceira fase: não há causa de aumento aplicáveis ao caso.

40. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor 

unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

41. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 02(dois) anos de reclusão 

e 200 (duzentos) dias-multa, as quais torno definitivas neste patamar.

 42. Regime de pena: tratando-se de condenada não reincidente e diante 

do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do 

Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da 

reprimenda.

43. Detração penal: a ré permaneceu presa neste processo de 09/09/2017 

a 26/04/2018, num total de 07 meses e 17 dias de prisão, de forma que a 

aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP não trará nenhum resultado 

prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de 

cumprimento da pena.

44. Substituição da pena: nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por DUAS PENAS RESTRITIVAS DE 

DIREITOS, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

45. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, 

do CPP, tendo em vista que a acusada encontra-se solta, em caso de 

recurso, concedo o direito de recorrer em liberdade.

46. Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação 

de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 

deixo de aplicar o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP.

47. Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, 

devendo ser descontadas de eventual fiança prestada e, não sendo 

suficiente, fica suspensa a exigibilidade do remanescente, em razão da 

justiça gratuita, que ora lhe defiro.

 IV.2 – DO RÉU DELCINO ROMAN PIRES

48. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

49. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: tendo em vista que a condenação criminal existente em 

face do réu será utilizada como circunstância agravante, deixo de valor 

negativamente neste ponto.

 c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos 

autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.

i) Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 1kg14g de 

COCAÍNA, que é uma quantidade expressiva de uma droga de alto poder 

de adição e de grande lesividade ao organismo humano. Assim, A 

CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com 

preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

50. Pena-base: tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi desfavorável à ré, fixo a 

pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

51. Na segunda fase, não verifico nenhuma atenuante a ser aplicada à 

espécie.

52. Ainda na segunda fase, diante da reincidência específica delitiva 

(execução de penal cód: 65148 em trâmite neste juízo, cuja condenação 

foi proferida nos autos da ação penal/cód. 56677 também por este juízo), 

reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal e 

aumento em 1/6 (01 ano) a pena aplicada, totalizando 07 anos de reclusão 

e 700 dias-multa.

53. Na terceira fase: não há causas de diminuição ou aumento a serem 

consideradas

 54. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor 

unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

55. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 07(sete) anos de 

reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, as quais torno definitivas neste 

patamar.

 56. Regime de pena: tratando-se de condenado reincidente e diante do 

quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, §3°, do 

Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da 

reprimenda e deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, 

pois sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase 

processual, cabendo ao juízo execucional realizar eventual ajuste 

necessário, sobretudo porque contra o réu tramita o executivo de pena nº 

963-61.2018.811.0077, código 65148, nesta comarca.

57. Substituição da pena: incabível a substituição em razão da reincidência 

delitiva e do quantum aplicado.

58. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a 

manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o 

réu responder todo o processo preso e, depois de condenado a pena a 

ser cumprida em regime inicial fechado, ser colocado em liberdade.

 59. A gravidade concreta da conduta, aqui analisada sob o contexto geral 

do crime praticado, caracteriza grande risco à ordem pública, embora a 

prática do delito não tenha ocorrido com violência ou grave ameaça, após 

toda análise do caso concreto, não comporta ao acusado o benefício da 

liberdade provisória, bem como a reiteração do acusado no mesmo delito, 
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demonstrando assim a sua inclinação para a reiteração delitiva, vez que o 

mesmo já foi condenado nas mesmas circunstancias transportando a 

mesma substância apreendida nestes autos motivo pelo qual, com 

fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, não concedo ao 

réu o direito de recorrer em liberdade.

60. Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação 

de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 

deixo de aplicar o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP.

61. Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, 

suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita, que ora lhes defiro.

 V – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA AMBOS OS ACUSADOS

62. Em relação à motocicleta HONDA/CG 150 TITAN MIX ES, cor PRETA, 

ano 2009, placa NPM-9268, apreendida à fl. 36, DECRETO O PERDIMENTO 

do mesmo, na forma dos art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP e art. 63 da Lei 

11.343/2006 em favor da União, uma vez que o acusado não comprovou a 

origem lícita do bem utilizado de forma direta na prática do crime de tráfico 

de drogas.

63. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

c) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

d) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente, ressalvada a hipótese de expedição de guia de 

execução em caso de condenação em segundo grau de jurisdição, o que 

dependerá de decisão judicial específica;

e) comunique-se ao SENAD para tomar as providências cabíveis no 

tocante ao bem apreendido, na forma do artigo 63, §2º da Lei 11.345/06.

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

64. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado aos 

acusados se desejam recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do 

art. 1.421 e seu parágrafo único da CNGCGJ/MT.

65. Por fim, arbitro em favor da advogada dativa, Dra. Graciele Cristina 

Romero Munhoz – OAB/MT n. 20748, honorários advocatícios 

proporcionais no montante de 10 (dez) URH, equivalente a R$ 8.965,07, 

em observância à proporcionalidade entre o trabalho realizado e o 

disposto no item 7.1 da Tabela XIX da OAB/MT 2018. Expeça-se certidão 

de crédito para fins de cobrança, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, sendo que os honorários de eventual fase recursal 

serão arbitrados oportunamente, conforme o trabalho realizado.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-31.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEITE RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000119-31.2017.8.11.0077. REQUERENTE: CARLA LEITE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando 

que o advogado da parte autora não se manifestou no prazo assinalado, 

intime-se a parte autora para comparecer pessoalmente na Secretaria do 

Juizado Especial, no prazo de cinco dias, para informar os dados 

bancários para levantamento do valor depositado nos autos. Caso não 

compareça, certifique-se e conclusos. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 21 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125149 Nr: 2274-12.2018.811.0102

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Ante o exposto, REVOGO a fiança concedida ao acusado MANOEL 

VIANA AZOIA JUNIOR, como condicionante de sua liberdade 

provisória.Mantenho as demais medidas cautelares.SIRVA A PRESENTE 

DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, no que couber, devendo o autuado, ser colocado em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.INTIMEM-SE.Ciência ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 21 de 

Setembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116152 Nr: 1270-71.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO ERI BUFFON, FABIANO GAVIOLI 

FACHINI, CRISTIANE BUFFON GAVIOLI FACHINI, MARIA SOLECI BUFFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Bastos Sergio do 

Nascimento - OAB:176.286, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:MT/17824, FABIANO 

GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, LEANDRO 

RAFAEL PERIUS - OAB:20089, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20089/O, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 Autos nº: 1270-71.2017.811.0102

 Código n°: 116152

Vistos, etc.

Considerando o cumprimento do disposto no artigo 34 do Decreto de Lei nº 

3.365/1974 no que tange a prova de domínio e inexistência dos débitos 

fiscais (ref. 91), DETERMINO à Secretaria Judiciária que confeccione o 

edital, com prazo de 10 (dez) dias, para conhecimento de terceiros 

possíveis interessados, na forma exigida pela norma supracitada, a fim de 

viabilizar o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor da 

indenização depositada nos autos.

O edital será afixado no átrio deste fórum, devendo ainda, às expensas da 

parte ré, ser publicado em jornal local de ampla circulação, a partir do que 

fluirá o prazo acima referido. A publicação supra deverá ser comprovada 

nos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação de terceiros, fica, desde já, 

autorizado o levantamento do montante de 80% do depósito judicial 

realizado nos autos (pág. 193/194) em favor dos requeridos, devendo a 

expedição do alvará observar o disposto pelo Provimento nº 68/2018 do 

CNJ

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 21 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122910 Nr: 1306-79.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVITAL INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA - VERA 

SILOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI, ILMA KEMPF, ALCEU ADEMIR KEMPF, 

ESPÓLIO DE NILSON SCHEMMER KEMPF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal retirar as 

Cartas Precatórias para distribuí-las, respectivamente, nas Comarcas de 

Sinop-MT e Sorriso-MT ou juntar aos autos comprovante do recolhimento 

das custas das mesmas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119141 Nr: 2506-58.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DE JESUS CARNEIRO SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIVALDO DE JESUS CARNEIRO SERRA, 

Cpf: 84677619387, Rg: 057340572015-0, Filiação: Maria da Gloria Carneiro 

Serra e Martinho Nunes Serra, data de nascimento: 22/06/1971, 

brasileiro(a), natural de São João Batista-MA, convivente, serviços gerais, 

Telefone (66) 9 8446-0278. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia EDIVALDO DE JESUS CARNEIRO SERRA pela praática da 

conduta capitulada no artigo 129, § 9°, do Código Penal Brasileiro, com a 

incidência da Lei 11.340/2006.

Despacho: Autos nº: 2506-58.2017.811.0102Código nº: 119141Vistos 

etc.1)RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que 

estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal.2)Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com 

redação alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE os acusados para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderão arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.3)No ato de citação deve 

constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar aos acusados se 

eles pretendem constituir advogado ou se o juiz deve nomear lhes um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, 

as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor. 4)O 

oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a 

notificação dos acusados, deve mencionar se estes informaram se 

pretendem ou não constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que 

possível, os motivos pelos quais não tenciona contratar defensor, (nos 

termos do artigo 1.373, § 3º e § 4º da CNGC, acrescidos pelo Provimento 

nº 30/08-CGJ).5)COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos 

de praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), e alimente-se o banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 19 de 

janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 13 de setembro de 2018

Marcio Ortiz Cortez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69899 Nr: 152-07.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GEMELLI, DAVID GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Intimar os (as) Advogados(as) das partes, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 14h20min, neste 

Juízo, BEM COMO PARA QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DAS 

PARTES à audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125160 Nr: 2282-86.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODABENS PRIME CORRETAGEM EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDESON PEREIRA DA SILVA - 

OAB:15846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 31 de OUTUBRO de 2018, às 13h20min, neste 

Juízo, BEM COMO PARA QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA 

PARTE AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125214 Nr: 2310-54.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Autos nº: 2310-54.2018.811.0102

 Código n°: 125214

Vistos, etc.

Diante da manifestação subscrita pelo próprio réu à ref.14, desistindo do 

recurso interposto nos autos, não subsistindo, portanto, o conflito entre o 

réu e seu defensor anteriormente vislumbrado, REVOGO a decisão pág. 

685, para NÃO RECEBO o recurso em sentido estrito, ante a ausência do 

pressuposto relativo ao interesse recursal.

 Assim, AGUARDE-SE o decurso do prazo para apresentação de recurso 

pelas partes.

 Após, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos, para fins do artigo 

421 do diploma processual penal.

Ciência ao Ministério Público.

INTIME-SE.

 Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Vera/MT, 21 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125165 Nr: 2285-41.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKS ESPLANAGEM DE MADEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - 

OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA nº 27/2018 
 

CONSIDERANDO a necessidade de permanência de Oficiais de Justiça de Plantão, durante o 
expediente forense;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos Oficiais de Justiça 
no mês de OUTUBRO do corrente ano, que servirão indistintamente a qualquer das Varas, 
ficando na escala reserva os plantonistas do dia seguinte: 
 
Período: Dia 1º de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): VANDERLEI MATTE  
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 
AERRE FERREIRA BARCELOS 

Período: Dia 2 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 
BAZELICE XAVIER MENDES 

 Período: Dia 3 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): DARLEY CHAVES 
JOEL VARJÃO ROSA 
JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 4 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO  
JOEL FERREIRA DAS NEVES  
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

Período: Dia 5 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): JULIO CÉSAR GONTIJO  
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
MILTON JOSÉ BARRETO 

  Período: Dia 8 de OUTUBRO de 2018 
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Oficial (a): REJANE DIAS DE SOUZA 
UGO MARIANO DE SOUZA 
BAZELICE XAVIER MENDES 

Período: Dia 9 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): SANDRA CRISTINA BARRETO 
SIRLENE APARECIDA SILVA 
VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 10 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): WALDECY FRANCISCO DA SILVA 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

Período: Dia 11 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): AERRE FERREIRA BARCELOS 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 
DARLEY CHAVES 

Período: Dia 15 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): JOEL FERREIRA DAS NEVES 
JOEL VARJÃO ROSA 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 

Período: Dia 16 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): JORGE LUIZ DE MOURA 
JULIO CÉSAR GONTIJO 
REJANE DIAS DE SOUZA 

Período: Dia 17 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): SIRLENE APARECIDA SILVA 
SANDRA CRISTINA BARRETO 
VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 18 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): MILTON JOSÉ BARRETO 
UGO MARIANO DE SOUZA 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

Período: Dia 19 de OUTUBRO de 2018 
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Oficial (a): ANTONIO CÉSAR SANTOS 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
AERRE FERREIRA BARCELOS 

Período: Dia 22 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): BAZELICE XAVIER MENDES 
DARLEY CHAVES 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

Período: Dia 23 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): DUZELINA BENTO DA CRUZ 
JOEL VARJÃO ROSA 
JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 24 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
JULIO CÉSAR GONTIJO 
MARIA DA PIEDADEBAZELICE XAVIER MENDES 

Período: Dia 25 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): UGO MARIANO DE SOUZA 
REJANE DIAS DE SOUZA 
MILTON JOSÉ BARRETO 

Período: Dia 26 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): KÁTIA SOCORRO VINA QUEIROZ MACIEL 
SANDRA CRISTINA BARRETO 
VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 29 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): SIRLENE APARECIDA SILVA 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 
AERRE FERREIRA BARCELOS 

Período: Dia 30 de OUTUBRO de 2018 

Oficial (a): ANTONIO CÉSAR SANTOS 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
BAZELICE XAVIER MENDES 

Período: Dia 31 de OUTUBRO de 2018 
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Oficial (a): DARLEY CHAVES 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

 
Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser exercidas pelos Oficiais de Justiça 
designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 
Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara Especializada dos Juizados 
Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu substituto ficar no plantão. Caso 
não seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo próximo meirinho escalado, 
observando a ordem crescente de substituição. O último plantonista da escala ficará de plantão 
na 1ª Vara Criminal. Caso não seja possível, também por motivo justificável, será substituído 
pelo penúltimo plantonista da escala. O servidor Eldo Miranda Lima, Matrícula nº 2324, 
ficará de plantão na 2ª Vara Criminal. Na sua ausência, por motivo justificável, será substituído 
pelo segundo plantonista da escala. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 24 de setembro de 2018. 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃOJUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO 
RIO VERDE 
             
EDITAL N.21/2018-DF 
 
O EXCELENTÍSSIMO DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, no uso de 
suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de 
setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna 
público o Gabarito Provisório do II Processo Seletivo para Estágio Curricular 
Remunerado para estudantes de Nível Superior em Direito e Tecnologia da 
Informação/2018. 
 

GABARITO PROVA DIREITO 
 

 A B C D       A B C D 
1   X       21   X  
2    X      22    X 
3 X         23 X    
4  X        24  X   
5   X       25   X  
6   X       26  X   
7 X         27    X 
8  X        28   X  
9    X      29    X 
10   X       30   X  
11  X        31    X 
12  X        32   X  
13   X       33   X  
14 X         34 X    
15   X       35    X 
16  X        36  X   
17 X         37   X  
18  X        38  X   
19 X         39    X 
20   X       40   X  

 
 

GABARITO PROVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 A B C D       A B C D 
1   X       21  X   
2    X      22    X 
3 X         23  X   
4  X        24  X   
5   X       25 X    

Disponibilizado - 25/09/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10345 Caderno de Anexos - 6 de 19



6   X       26   X  
7 X         27 X    
8  X        28    X 
9    X      29   X  
10   X       30   X  
11    X      31  X   
12 X         32  X   
13  X        33   X  
14  X        34 X    
15    X      35   X  
16   X       36  X   
17   X       37 X    
18    X      38  X   
19 X         39 X    
20  X        40   X  

 
 
2 DOS RECURSOS 
 
2.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 
publicação do Edital, do gabarito provisório. 
Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018. 
 
 
Cássio Luís Furim 
Juiz de Direito e Diretor do Fórum 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
 

EDITAL N.º 017/2018/DF 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PEDRO DAVI BENETTI, MM. 
Juiz de Direito Diretor do Fórum desta Comarca de Campo Novo do Parecis, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.. 

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº 014/2012/GSCP de 16.06.2012, do 
Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico 
nº 8813, em 17.05.2012; do Edital 12/2018-DF, datado de 29/05/2018, 
publicado no DJE nº 10267/2018, em 30.05.2018; do Edital 13/2018-DF, 
datado de 07/08/2018, publicado no DJE nº 10313/2018, em 09/08/2018; do 
Editais 14/2018-DF, datado de 07/08/2018, publicado no DJE nº 10313/2018, 
em 09/08/2018, concernente a abertura de Processo Seletivo para Estágio 
Curricular Remunerado Nível Médio para o Fórum da Comarca de Campo 
Novo do Parecis/MT, bem como do Edital 16/2018, publicado no DJE nº 
10325, disponibilizado no dia 27.08.208, que torna público a relação de 
candidatos, e convocação para o teste seletivo. 

 
RESOLVE: 

 
1º - Tornar público o GABARITO PRELIMINAR, bem como a PONTUAÇÃO 
PRELIMINAR da prova do Processo Seletivo para Estágio Curricular 
Remunerado de Nível Médio realizada no dia 22/09/2018. 
 

GABARITO PRELIMINAR 
 

Gabarito  
01 – B 21 – A 
02 – D 22 – A 
03 – B 23 – B 
04 – D 24 – C 
05 – C 25 – D 
06 – A 26 – D 
07 – B 27 – C 
08 – C 28 – B 
09 – B 29 – A 
10 – C 30 – D 
11 – D 31 – D 
12 – A 32 – B 
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13 – D 33 – D 
14 – A 34 – D 
15 – D 35 – A 
16 – A 36 – D 
17 – B 37 – D 
18 – C 38 – B 
19 – B 39 – C 
20 – B 40 – A 

 
PONTUAÇÃO PRELIMINAR 
 

Nº de 
inscrição Nome Notas Preliminar 

03 Kethalyn Lauane Glerian Ferreira 60,0 

04 Lucas Ernesto Bassani Filho 65,0 

05 Natiely Camargo Dos Santos 55,0 

06 Carla Vitória Souza Da Silva 52,5 

07 Larissa Lohaine Molec Correa 50,0 

08 Eduardo Gomes Da Silva 57,5 

09 Ryan Moreira Bonfim 52,5 

10 Ana Carolina Dos Santos 30,0 

12 Matheus Gomes De Almeida 35,0 

14 Andressa Vitoria Souza Andrade 37,5 

16 Dayane Braatz Da Silva 42,5 

17 Talita Andressa Rodrigues De Oliveira 57,5 

19 Lorraine Silva Souza 30,0 

21 Pedro Henrique Moura Da Silva 62,5 

22 Geovana Félix De Lima 52,5 

23 Anderson De Souza Barboza Junior 35,0 

25 Gabrieli Lopes Da Silva Ribeiro 37,5 

26 Julio Cesar De Arruda Silva 45,0 

27 Andreina Kauane Da Silva Oliveira 35,0 

28 Maysa Maçimam Ferreira 42,5 
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29 Graziele Da Silva Oliveira 47,5 

30 Bruno Da Silva Pinto 37,5 

35 Gean Lucas Avalo Salles 35,0 

36 Mariana Mariá Pereira De Brum 40,0 

37 Brenda Myllena Azevedo Santana 50,0 

38 Dâmaris Cássia Pereira De Oliveira 50,0 

42 Willian Dos Santos Casagrande 55,0 

43 Gabriela Schiavini Dalzotto 52,5 

45 Bruna Gomes Da Silva 65,0 

46 Samira Vitória Ferreira Madureira 47,5 

47 Edilson Santos Nascimento 67,5 

49 Vitoria De Oliveira Mendes 40,0 

50 Nalanda De Araujo Oliveira 55,0 

53 Matheus Silva Do Nascimento 55,0 

54 Roberta Adriely M. Santos 47,5 

55 Hemilly Almeida Matias 55,0 

56 Michel Alves Da Silva 40,0 

57 Anny Karoliny Da Silva Tatesch 55,0 
 

2º – Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 
publicação deste Edital no DJE quanto ao Gabarito Preliminar. 
3º - Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá comparecer à Central 
de Administração do Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, situado na 
Avenida Rio Grande do Sul, 731-NE, Centro, Campo Novo do Parecis-MT; 
 
4º – Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 
fundamentação clara, objetiva e consistente; 
 
5º - Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro 
meio além do previsto; 
 
6º - O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, 
e as provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Definitivo; 
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7º - Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de 
terem recorrido; 
 
E, para que cheque ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital. 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado 
de Mato Grosso, aos vinte e nove de maio de dois e dezessete  (24.09.2018). 
Eu, (Valdenice Cândida da Silva) Gestora Geral, que o digitei e assino. 
 
Pedro Davi Benetti 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 

 
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO RESERVA DESTINADO AO 
CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE MIRASSOL 
D’OESTE/MT 

 
 
EDITAL N. 006/2018-GAB 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, 
Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei... 

 
1- TORNA público o Gabarito DEFINITIVO da prova objetiva do Processo Seletivo para 
Credenciamento de Juiz Leigo na forma de Cadastro de Reserva, realizada no dia 
16/09/2018, bem como DIVULGA a relação dos candidatos classificados e a pontuação obtida, 
individualmente. 

 
GABARITO DEFINITIVO 

 
 

QUESTÃO RESPOSTA CORRETA 
01 D 
02 B 
03 D 
04 B 
05 D 
06 A 
07 B 
08 A 
09 A 
10 D 
11 A 
12 B 
13 C 
14 A 
15 D 
16 C 
17 D 
18 A 
19 C 
20 B 
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CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 

COLOCAÇÃO Nº DA 
INSCRIÇÃO  CANDIDATO PONTUA

ÇÃO 
CRITÉRIO 
DESEMP. RESULTADO 

1º 007 Muriam Pollo 
de Lima 85 -- CLASSIFICADO 

2ª 009 Suelleyn de 
Oliveira Pains 80 16.1 - a CLASSIFICADO 

3º 008 Grace Alves da 
Silva 80 16.1 - a CLASSIFICADO 

4º 017 Jeana Valéria 
Mendes Alves 75 16.1 - a CLASSIFICADO 

5º 001 Eduardo Santos 
de Paula 75 16.1 - a CLASSIFICADO 

6º 019 
Jackézia 

Rodrigues da 
Silva Neri 

70 -- CLASSIFICADO 

7º 006 Luciana Paulino 
Gonçalves 65 -- CLASSIFICADO 

8º 004 
Aline Cristina 

Botelho de 
Carvalho 

55 16.1 - a DESCLASSIFICADO 

9º 018 
Marcia Karoline 
Ferruci Marques 

Toledo 
55 16.1 - a DESCLASSIFICADO 

 
2- O candidato que pretender interpor recurso em relação a lista de classificação, deverá apresentá-lo no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação deste edital, no DJE. 
 
3- Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo deverão ser protocolados na Secretaria do 
Juizado Especial e serão analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo e pela 
Juíza de Direito deste Juizado Especial. 
 
4- Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previstos 
no item anterior. 
 
5- Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de gabarito 
oficial definitivo. 
 
6- O resultado será divulgado no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, logo após 
o decurso de prazo para recurso. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expeiu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Mirassol D´Oeste, Estado de Mato Grosso, aos 
vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (24/09/2018). Eu, Mayla Gimenes 
de Melo, Membro da Comissão, que digitei e subscrevo. 
 
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima 
Juíza de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 
 
 
 
 

PROVA PARA CONCILIADOR - TJMT – NOVA XAVANTINA 
 
 
 

GABARITO PRELIMINAR 
 
 
 

1 (D) 2 (B) 3 (C) 4 (A) 5 (D) 6 (B) 7 (C) 8 (A) 9 (A) 10 (E) 
11 (E) 12 (B) 13 (C) 14 (E) 15 (A) 16 (B) 17 (E) 18 (A) 19 (A) 20 (D) 
21 (E) 22 (B) 23 (B) 24 (D) 25 (C) 26 (E) 27 (D) 28 (C) 29 (C) 30 (C) 
31 (B) 32 (A) 33 (A) 34 (D) 35 (C) 36 (D) 37 (C) 38 (A) 39 (D) 40 (A) 
41 (E) 42 (A) 43 (C) 44 

ANULADA 
45 (E) 46 (D) 47 (E) 48 (D) 49 (B) 50 (B) 

 
 

O candidato que pretender interpor recurso em relação ao gabarito preliminar da prova deverá 
apresentá-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação deste edital, no DJE. 

 
A questão 44 foi anulada independentemente de interposição de recurso, por ausência de uma 
das 05 (cinco) alternativas previstas no edital. 
 
 
Nova Xavantina – MT, 24 de setembro de 2018. 
 
 
 
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 
Juíza de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BRASNORTE 
 

EDITAL N. 17/2018-DF 
 
O MM Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Brasnorte, Dr. VICTOR 
LIMA PINTO COELHO, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICO o 
Gabarito Oficial da prova realizada no dia 15 de setembro de 2018 bem como a Relação 
Preliminar dos Classificados em conformidade com o Edital n. 014/2012/GSCP, de 
17/05/2012, bem como com Edital n. 12/2018/DF disponibilizado no Diário de Justiça 
Eletrônico - MT n. 10303/2018, em 27/07/2018. 

 
GABARITO OFICIAL  

 
  

                                                   
 

 
RESULTADO PRELIMINAR 

 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO ACERTOS NOTA FINAL 

1º Guilherme Lunas Bitencourt 33 82,5 
2º Luiz Fernando de Lima Pires Luchtenberg 29 72,5 
3º Thaline Henrique Conti 28 70 
4º Valcir Junior Domiciano Rossi de Souza 27 67,5 
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5º Aline Braun Burg 27 67,5 
6º Gelson Aldo Vissovatti Kanieski 27 67,5 
7º Camila Vitoria Kerber 27 67,5 
8º Beatriz Wandscheer 26 65 
9º Bianca Wandscheer 25 62,5 

10º Noemy da Silva Santos 25 62,5 
11º Gabriela Barros Amaral 25 62,5 
12º Mariana de Souza Feitosa 25 62,5 
13º Amanda Caroline da Silva Passamani 24 60 
14º Anderson da Silva Siman 24 60 
15º Andressa Rosa de Almeida Moraes 24 60 
16º Mariane de Souza Correia 23 57,5 
17º Kamila de Sá Fagundes Brandão 23 57,5 
18º Brayan Pimenta Bueno 23 57,5 
19º Endrew Conceição dos Santos 23 57,5 
20º Andreza Yukari Moriya 23 57,5 
21º Nausielen Vitória Brazão da silva 22 55 
22º Manuela Wagner Borba 22 55 
23º Ana Caroline dos Santos Lima 22 55 
24º Leonardo dos Santos Rocha Melo 22 55 
25º Alex Braga dos Santos 22 55 
26º Luccas Carraro Fulgencio 21 52,5 
27º Eloiza Batista da Silva 21 52,5 
28º Jéssica Cristina Soriano Nogueira 21 52,5 
29º Polliana Delise Pereira 20 50 
30º José Caetano Fogaça Piovesan 20 50 
31º Andressa Mikovski 20 50 
32º Maria Leticia Sobrinho de Oliveira 20 50 

                 
• Tendo em vista, erro na formulação da questão 16, bem como dos recursos 

protocolados, determino que a referida questão seja anulada e via de consequência a 
pontuação correspondente seja atribuída a todos os candidatos. 

 
• O candidato que pretender interpor recurso em relação a classificação deverá 

apresentá-lo por escrito no protocolo do Fórum da Comarca de Brasnorte nos dias 27 
e 28 de setembro de 2018, no período das 13 às 18 horas. 

 
• O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, 

a data da interposição no endereço acima indicado. 
 
• O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. Não será aceito recurso 

interposto por qualquer outro meio, além do previsto.E, para que chegue ao  
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• conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se 
o presente edital. Eu,(Marcos Ediones Bertholdi) Gestor Geral que digitei. 

 
  
Brasnorte-MT, 24 de setembro de 2018. 
 

 
Victor Lima Pinto Coelho 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DOM AQUINO 
 

 
EDITAL N. 02/2018/DF 

 
Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva  - Juiz de Direito Diretor do 
Foro desta Comarca de Dom Aquino/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 
etc... 
 
CONSIDERANDO, a realização do processo seletivo com a finalidade de  credenciar 
Pessoas Físicas, na forma de cadastro de reserva, para o preenchimento de vaga de 
Assistente Social e Psicólogo na Comarca de Dom Aquino -MT, para atuarem nesta Comarca 
de Dom Aquino/MT; 
 
Resolve: 
 
Tornar público o resultado dos candidatos classificados por meio da análise dos documentos 
apresentados no período de 27 de agosto a 06 de setembro do corrente ano, em conformidade 
com o Edital n.° 01/18/DF e Provimento n.° 06/2014/CM, de 07.03.14, com suas respectivas 
classificações. 

 
I- ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Nome Pontuação 
Final 

Classificaçã
o ALICE DE SIQUEIRA SILVA 10 1.° 

LUCINEI ALVES DA SILVA 10 2.° 

CARMEN CRISTINNE ALVES VALUZ 3,55 3.° 

ADRIANA CASAROTTO FERNANDES DE MELLO 2,00 4.° 

ELIENE CASTRO LIRA   2,00 5.° 

JOELMA SANTOS FARIAS DA SILVA 2,00 6.º 

SIMONE CASAROTTO SILVA 2,00 7.° 

 
II - ÁREA DE PSICOLOGIA 
 
Nome Pontuação Classificaçã

o DANYELA  RUTH DO NASCIMENTO GREGÓRIO  6,25 1.° 

JOSIMARA CARDOSO DE SOUZA 3,75 2.° 

LAURA PATRICIA DA SILVA MACEDO DI LORETO   
 

3,50 3.° 

GABRIELA NEVES DE PAULA 1,75 4.° 
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VALQUIRIA AMARAL SILVA MOURA 1,25 5.° 

DANIELLA OLIVEIRA CASTRO 0,00 6.° 

KELCY KARINI DIAS DE SOUZA 0,00 7.° 

DARIANE RITA KASTRILLAN DE MELO 0,00       8.° 

LAURA OLIVEIRA PRADO 0,00  9.-° 

GEISE DA SILVA FERREIRA  0,00  10.° 

 
 
1.  Para critérios de desempate foi priorizado aquele candidato com maior idade no momento 

da classificação nos termos do artigo 1.°, item 6.2, "a" da Portaria n.° 379/2015/PRES;
  

2... .   No resultado, acima transcrito, constam somente os nomes dos candidatos classificados, 
sendo que a classificação foi efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos 
pelos candidatos, já com observância ao critério de desempate; 

 
3. Para recorrer da classificação o candidato deverá apresentar o recurso na Diretoria do Foro 

desta Comarca, no prazo legal de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação do 
presente edital. 

 
4. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido sendo considerado, para tanto, a data 

do protocolo do recurso. 
 

5. Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou qualquer outro meio além do 
previsto. 

 
6. O resultado divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados. 

 
 
7..  Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou do 

resultado definitivo. 
 
8. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico.  

 
 
Dom Aquino/MT, 20 de setembro de 2018. 

 
VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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